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Geografska zasnova sanacije zaledij virov pitne vode v Zasavju

GEOGRAFSKA ZASNOVA SANACIJE ZALEDIJ VIROV PITNE VODE ZASAVJA
IZVLEČEK:
Diplomsko delo obravnava Zasavje kot statistično regijo, ki jo tvorijo tri občine Hrastnik,
Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Diplomsko delo obravnava problematiko vodovarstvenih območij virov pitne vode v regiji
Zasavje. Ta so vključena v sistem vodne oskrbe, ki zagotavlja potrebo po pitni vodi večine
prebivalcev regije in potrebam tukajšnjega gospodarstva. Območja virov pitne vode ter njihova
vodovarstvena območja v okolju predstavljajo določene omejitve za izrabo prostora, sprejetje teh
minimalnih omejitev pa je nujno potrebno za zagotavljanje nemotene preskrbe s pitno vodo in s
tem varovanja zdravja ljudi.
Vodovarstvena območja v Zasavju so pokrajinsko občutljiva območja, posebej ob dejstvu, da se
omejitve in priporočila, ki veljajo znotraj njih ne izvajajo v celoti, kar pa se kaže v slabši
kakovosti pitne vode.
Podane so smernice za geografsko sanacijo izbranih vodovarstvenih območij virov pitne vode v
Zasavju.
Ključne besede: varstvo okolja, vodni viri, varstvo vodnih virov, vodna oskrba, Zasavje
GEOGRAPHIC GUIDELINES FOR THE IMPROVEMENT OF SAFEGUARD ZONES
OF DRINKING WATER SOURCES IN THE ZASAVJE REGION
ABSTRACT
The Zasavje region is a statistical region formed by three municipalities Hrastnik, Trbovlje and
Zagorje ob Savi.
The Zasavje region deals with the environmental problems within safeguard zones of drinking
water sources. The safeguard zones of drinking water sources and their environment in the area
represent specified limits for the use of space, so the adoption of the minimum limit is necessary
to ensure a stable supply of drinking water and the protection of human health.
Safeguard zones in the Zasavje region are very sensitive. The fact that the restrictions and
recommendations that apply within them are not implemented in full, which is reflected in a
lower quality of drinking water is sometimes frightening.
Here are given some suggestions and guidelines for the rehabilitation of selected safeguard zones
of water sources in the Zasavje region.
Key words: environmental protection, water resources, water resources measures, water supply,
Zasavje
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UVOD

Voda opravlja osrednjo vlogo v izmenjavi snovi med organizmi in okoljem; njena univerzalna
lastnost je obnovljivost. Razpoložljivost pitne vode je tako v preteklosti predstavljala omejitev
ali prednost za razvoj človeštva; raznovrstne raziskave, projekcije in dejanska poraba vode danes
nakazujejo, da bo tako tudi v prihodnosti (Vovk Korže, 2003).
Čista, zdrava pitna voda je temelj kakovostnega življenja in regionalnega blagostanja, zato so
količinsko in kakovostno ustrezni vodni viri osnova za nadaljnji gospodarski razvoj. Zadostna
količina vode ter njena primerna kakovost v omrežju, sta pomembna lokacijska ter razvojna
dejavnika (Vrišer, 1997).
V 20. stoletju, zlasti v drugi polovici, se je zaradi hitrega naraščanja porabe vode in s tem
povezanega povečanja onesnaževanja vodnih virov pojavila potreba po njihovem trajnem
varovanju (Plut, 1998).
Kakovostna sladka voda bo ob hrani in energiji temeljna strateška dobrina človeštva 21. stoletja.
Njeno pomanjkanje in naraščajoče onesnaževanje vodnih virov sta že postala omejitvena
dejavnika gospodarskega in družbenega razvoja v številnih državah, ne le na sušnih območjih
sveta (Shiklomanov, 1993; cv: Plut, 2000).
Raba virov pitne vode v Sloveniji je zelo neracionalna, saj se v nekaterih oskrbovalnih sistemih v
Sloveniji izgubi nad 50 % načrpane oz. zajete vode, npr. Nova Gorica, Idrija, Hrastnik, Trbovlje
itd. (interno gradivo MOP; cv: Brečko Grubar 1998). Oskrba s pitno vodo ima v obstoječih
vodnih virih količinsko velike rezerve, zaskrbljujoče pa je slabšanje njihove kakovosti (Brečko
Grubar, 2006).
Oskrba prebivalcev s kvalitetno pitno vodo predstavlja vedno večji problem, zato je varovanje
vodnih virov (obstoječih in potencialnih) eden glavnih pogojev za ohranitev kvalitete pitnih
voda. Nepremišljeni posegi na vodovarstvenih območjih vodnih virov pogosto povzročijo
bakteriološko in fizikalno-kemično onesnaženje vode. Med najpogostejšimi vzroki onesnaženja
vira pitne vode so industrializacija, urbanizacija, promet ter nekontrolirano odvajanje odplak
oziroma odlaganje odpadkov. Pri manj izdatnih oziroma pokrajinsko bolj občutljivih vodnih
virih zadostujejo odplake ali odpadki enega gospodinjstva. Varovanje vodnih virov zato
predstavlja eno od osnov pri nadaljnjem planiranju izrabe prostora (Predlog zaščite lokalnih
zajetij v občini Hrastnik, Geološki zavod Slovenije, 1989).
V diplomskem delu bomo podrobno proučili okoljevarstveno problematiko izbranih
vodovarstvenih območij zajetij pitne vode v regiji Zasavje ter predlagali rešitve za izboljšanje
trenutnega stanja na področju kakovosti vodnih virov ter vodooskrbe v Zasavju.
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NAMEN, CILJI IN DELOVNA HIPOTEZA

Regionalni razvojni program za Zasavje, veljaven za obdobje 2002 do 2006 v delu poglavja
Okolje in prostor navaja, da analiza podatkov o mikrobiološki in fizikalno kemijski
(ne)ustreznosti vzorcev pitne vode v vodooskrbnih sistemih treh zasavskih občin (Hrastnik,
Trbovlje in Zagorje ob Savi) v drugi polovici 90. let kaže na splošno zelo zaskrbljujoče stanje,
kar zlasti velja za mikrobiološko sliko. V obdobju 1997-1999 je bila v povprečju okoli četrtina
(22-29 % v posameznem letu) analiziranih vzorcev mikrobiološko (bakteriološko) neprimerna,
kar je v povprečju močno preseglo slovensko povprečje (okoli 10 %). Največji deleži neustreznih
vzorcev pitne vode je bil v obdobju 1997-1999 v občini Hrastnik (44 %) in Zagorje ob Savi
(40%) (RRP, 2002).
Namen diplomskega dela je izdelati oziroma pripraviti geografsko zasnovo sanacije zaledij pitne
vode v Zasavju na podlagi zbranih podatkov o vodnih virih ter terenskega ogleda in identifikacije
glavnih virov obremenjevanja vodnih virov v Zasavju.
Cilj diplomskega dela je pripraviti predloge okoljske sanacije za izbrana vodovarstvena območja
regionalno pomembnih zaledij pitne vode v regiji Zasavje. Predlog sanacije izbranih
vodovarstvenih območij bo služil širši uporabi kot okvir za izboljšanje stanja vseh zaledij pitne
vode v Zasavju, kot tudi Sloveniji.
Ostali cilji diplomskega dela so:
prikazati značilnosti posameznih pokrajinotvornih sestavin Zasavja z vidika oskrbe s
pitno vodo,
prikazati stanje na področju oskrbe s pitno vodo (vodovodni sistemi) v Zasavju,
prikazati glavne vire obremenjevanja vodnih virov znotraj njihovih vodovarstvenih
območij,
oceniti obremenjenost izbranih virov pitne vode,
podati smernice za geografsko sanacijo stanja na področju varovanja vodnih virov v
Zasavju.
Delovne hipoteze
- pokrajinska raba znotraj vodovarstvenih območjih pitne vode v Zasavju je prekomerna in
ni prilagojena pokrajinsko-ekološkim zmogljivostim okolja,
- regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti posameznih vodnih virov so zlasti na
kraških območjih prekoračene,
- poselitveni vzorec v Zasavju je z vidika zagotavljanja kakovostne vodooskrbe manj
ugoden.
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METODOLOGIJA

Aktivna vloga človeka pri pokrajinskem preoblikovanju okolja se lahko raziskuje s pomočjo
različnih metodološko-teoretičnih modelov, ki poenostavijo prikaz kompleksnosti realnih
sistemov (Plut, 2004).
Za potrebe izdelave diplomskega dela smo se posluževali treh metod geografskega proučevanja.
To so:
- fizičnogeografska
- funkcijsko regionalnogeografski metoda ter
- integralne geografske metode.
1.2.1. GEOGRAFSKE METODE PROUČEVANJA ZALEDIJ
»Tradicionalne fizičnogeografske metode izhajajo iz delitve pokrajine (okolja) v
fizičnogeografske in družbenogeografske sestavine, v ospredje pa postavljajo proučevanje
pokrajinskih posledic obremenitev v posameznih fizičnogeografskih sestavinah – v ozračju, vodi,
reliefu, prsti in vegetaciji (Strahler et al, 1974; cv: Plut, 2004). Poudarjeno je raziskovanje
posledic človekovega posega v fizičnogeografske sestavine, zlasti v ozračje in vodne vire
(Eichler, 1993, str. 41; cv: Plut, 2004). Fizičnogeografske raziskave onesnaženosti okolja
poudarjajo pomen meritev obremenitev, različnega odziva (samočistilne sposobnosti) naravnih
sestavin na obremenjevanje okolja in stanja (in sprememb) kakovosti fizičnogeografskih
sestavin« (Plut, 2004, str. 33).
Fizičnogeografsko metodo smo za potrebe izdelave diplomskega dela izbrali zato, ker
fizičnogeografske značilnosti pokrajine vplivajo na regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti okolja, človeška družba pa s svojimi dejavnostmi vpliva na fizičnogeografske
lastnosti okolja.

3

Dejan Zupanc – Diplomsko delo

Geografska zasnova sanacije zaledij virov pitne vode v Zasavju

SLIKA 1: Modelna predstavitev fizičnogeografske sestave in dinamike pokrajine

Vir: Plut, 2004, str. 33
Funkcijsko regionalnogeografske metoda poudarja nujnost sinteznega pristopa k proučevanju
regionalnih sestavin in povezav. Geografsko okolje se obravnava kot povezan prostorski sistem,
sestavljen iz naravnega (relief, prst, voda, ozračje, biosfera) in socio-ekonomskega (prebivalstvo,
naselja, kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, industrija, promet in druge gospodarske
dejavnosti, rekreacija) subsistema. Zaradi tesnih zvez in součinkovanja med naravnimi in
družbenimi sestavinami okolja (regije) je v ospredju preučevanje geografskega okolja kot
enotnega, torej kot naravnega okolja z antropogenimi sestavinami (Plut, 2004).
Poudarek diplomskega dela je na proučevanju geografske problematike vodovarstvenih območij
v Zasavju, zato smo fizičnogeografske in družbenogeografske elemente pokrajine funkcijsko
vrednotili z vidika vodnih virov, njihovih pripadajočih vodovarstvenih območjih ter oskrbe
prebivalcev s pitno vodo.
Glede na pomembnost posameznega elementa v pokrajini, je potrebno zagotoviti izvajanje
ukrepov, ki ne ogrožajo trenutnega stanja oziroma le-to še izboljšujejo.
Pri izdelavi diplomskega dela smo obravnavali regionalno pomembne vodne vire oziroma vrtine
Zasavja ter njim pripadajoča vodovarstvena območja, ki zagotavljajo večje količine načrpane
vode, pokrivajo potrebe po oskrbi s pitno vodo večine prebivalstva v regiji in predstavljajo
količinsko pomemben strateški regionalni vodni vir v prihodnosti.
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SLIKA 2: Model proučevanja geografske zasnove sanacije zaledij virov pitne vode v Zasavju
Geografska zasnova sanacije zaledij virov pitne vode v Zasavju

FUNKCIONALNO VREDNOTENJE
GEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI ZALEDIJ
VIROV PITNE VODE V ZASAVJU

Fizičnogeografske
značilnosti

Družbenogeografske
značilnosti

prebivalstvo

geološke
značilnosti

poselitev

relief

kmetijstvo

klimatske
značilnosti

industrija

hidrografske
značilnosti

promet

prsti

vodna oskrba

rastlinstvo

Ocena regeneracijskih in
nevtralizacijskih
sposobnosti okolja

Stopnja
obremenjenosti okolja

ZNAČILNOSTI VODNE OSKRBE V ZASAVJU
PREDLOG SANACIJE
ZALEDIJ VIROV PITNE
VODE V ZASAVJU
Občina Hrastnik

Občina Trbovlje
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V modelu proučevanja geografske zasnove sanacije zaledij virov pitne vode v Zasavju smo
združili fizičnogeografsko in funkcijsko regionalnogeografsko metodo, ker ocena regeneracijskih
in nevtralizacijskih sposobnosti okolja in stopnja obremenjenosti okolja poglavitno vplivata na
značilnost vodne oskrbe v Zasavju. V sinteznem, »ukrepnem« delu diplomskega dela smo
predlagali sanacijo zaledij virov pitne vode Zasavja.
Integralna geografska metoda raziskovanja okolja upošteva specifične zanačilnosti in
posebnosti sestavin okolja. Tako npr. pri proučevanju onesnaženosti vodnih virov vključuje šest
sklopov kazalcev:
SLIKA 3: Integralni geografski model raziskovanja

PRITISKI 3
STANJE 1

GONILNE
SILE 5
OBČUTLJIVOST 4

ODZIVI 6
POSLEDICA 2

smeri delovanja sonaravnih ukrepov
vzorčno posledične povezave
Vir: Dela, 2005; cv: Brečko Grubar, 2006
V prvem sklopu so obravnavane količinska razpoložljivost voda, kakovost voda, pojavnost
odlagališč odpadkov ter neurejenih greznic, gnojišč in gnojnih jam. V drugem sklopu so
obravnavani vplivi kakovosti vodnih virov na sistem vodne oskrbe. V sklopu pritiski so
obravnavani pritiski na vodne vire (odlagališča odpadkov, greznice, gnojne jame. V sklopu
občutljivosti so obravnavane regeneracijske in nevtralizaciske sposobnosti vodnih virov z vidika
kamninske zgradbe, reliefa, značilnosti prsti in rastlinstva, poselitve ter ostalih gospodarskih
dejavnosti na območju vodovarstvenih območij. V sklopu gonilnih sil pritiskov na vodne vire so
obravnavani poselitev, infrastruktura in pokrajinska raba pri odzivih pa kurativni ukrepi, kot so
prednostna sanacija največjih onesnaževalcev, čiščenje odpadnih vod v zaledjih virov pitne vode,
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sanacija odlagališč odpadkov, greznic in gnojnih jam ter preventivni ukrepi, kot so samočistilnim
spodobnostim prirejena pokrajinska raba.
Pri izdelavi diplomskega dela smo se posluževali kabinetnega in terenskega dela. Kabinetno delo
je zajemalo predvsem seznanjanje z dosedanjimi raziskavami ter analizo in obdelavo
najrazličnejših podatkov, ki smo jih pridobil iz različnih virov. V okviru kabinetnega dela smo se
seznanili z zakonodajo, ki se nanaša na varstvo okolja, varstvo voda ter zakonodajo, ki
obravnava področje varstva vodnih virov in njihovih vodovarstvenih območij.
Terensko delo je zajemalo pregled obravnavanega območja, ugotavljanje dejanskega stanja na
izbranih vodovarstvenih območjih Zasavja ter kartiranje. Terensko delo je potekalo med letom
2004 in 2008.
Na podlagi kabinetnega in terenskega dela smo izdelali kartografski prikaz glavnih pritiskov na
vodovarstvenih območjih virov pitne vode Zasavja in hkrati oblikovali in podali predloge
varovanja posameznih vodnih virov.
S pomočjo vrednotenja posameznih značilnosti vodnih virov smo oblikovali sklepno vrednotenje
ter izbrali vodne vire, ki morajo biti deležni prioritetne obravnave oziroma sanacijskih ukrepov
zaradi pomembnosti, ki jo imajo v okviru regionalne vodooskrbe v Zasavju.
1.2.2. METODOLOGIJA DOLOČANJA VODOVARSTVENIH OBMOČIJ
Vodovarstveno območje je del zemljiških površin nad nahajališčem podzemne vode, katerega
namembnost je zaradi zaščite pitne vode omejena. Celotno vodnogospodarsko zaščiteno območje
se navadno deli na več območij z večjo ali manjšo stopnjo zaščite (Okolje, 1985)
Vodovarstvena območja se določajo na osnovi podrobnih preučitev geoloških, hidrogeoloških in
hidrodinamičnih razmer. Najpomembnejši kazalec pri določanju mej varstvenih pasov je hitrost
širjenja polutanta proti zajetju, zato je potrebno določiti hitrost toka podzemne vode. V
medzrnskih vodonosnikih je tok vode dokaj počasen, hkrati pa vodo ščiti krovna plast, ki ima
dobre samočistilne sposobnosti. V kraških in razpoklinskih sistemih so hitrosti vode v razpokah
in kanalih veliko višje tako, da se onesnaženje lahko hitro razširi tudi na velike razdalje. Najbolj
problematične so snovi, ki se mešajo z vodo, kot so zaščitna sredstva v kmetijstvu, ali pa so od
nje težje, zato veljajo najstrožje omejitve prav za dejavnosti ki uporabljajo takšne nevarne snovi
(Prestor, 1999).
Varovanje voda ima v Evropski skupnosti (EU) najvišjo prioriteto. Evropska komisija je zaradi
tega leta 2000 izdala Vodno direktivo (Water Framework Directive – WFD), ki na novo zastavlja
politiko do voda in si postavlja za cilj doseganje dobrega stanja do leta 2015. Slovenija je v celoti
uskladila svojo zakonodajo na področju voda z zakonodajo EU. Leta 2002 je bil izdan Zakon o
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vodah (Ur.l, št 67/2002) in podzakonska predpisa, ki urejata slovensko politiko do podzemne
vode (Krajnc, 2004).
Zakon o vodah ter njegove spremembe v 74. členu določa vodovarstveno območje z namenom
zavarovanja vodnega telesa, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno
vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivale na
zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino. Za vodne vire v javni uporabi so v Sloveniji
sprejeta ali predlagana vodovarstvena območja, ki zavzemajo okoli 4491 km2, kar predstavlja
približno petino ozemlja Republike Slovenije (Krajnc, 2004).
KARTA 1: Vodovarstvena območja v Sloveniji

Vir: Atlas okolja, 2008
Splošne določbe v zvezi z vodnim telesom ali njegovimi deli, ki se uporablja ali je namenjeno za
odvzem vode, določa Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št.
64/2004).
Vodovarstveno območje mora biti določeno tako, da je na njem omogočeno izvajanje
vodovarstvenega režima v obsegu in na način, ki zagotavlja zmanjšanje tveganja za onesnaženje
na raven, ki je sprejemljiva za odvzem vode. Ukrepi na vodovarstvenih območjih so namenjeni
zmanjševanju nevarnosti, ogroženosti in tveganja, ki jih povzročajo že obstoječe dejavnosti ali
dejavnosti, ki se v prostor šele uvajajo. Z omejitvami podamo pogoje pod katerimi lahko neko
dejavnost na vodovarstvenem območju izvajamo. Prepovedi so ukrep varovanja, ki v celoti
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prepoveduje določeno dejavnost na vodovarstvenem območju. Pri določanju prepovedi izhajamo
iz načela, da so prepovedane vse dejavnosti, ki lahko trajno in nepovratno poslabšajo ekološko,
kemijsko in količinsko stanje vodnega vira (Krajnc, 2004).
Za določanje vodovarstvenih območij v Sloveniji so v uporabi tri metodologije, od katerih pa
nobena še ni bila sprejeta kot glavna smernica (Prestor, 1999).
Najstarejša metodologija določanja vodovarstvenih območij izhaja iz leta 1976, dve novejši pa iz
leta 1993 (glej preglednico 1). Na vodovarstvenem območju se izvajajo določeni varstveni
ukrepi, katerih glavni namen je preprečiti ali zmanjšati tveganje onesnaženja vodnega zajetja.
Varstveni ukrepi so glede na strogost uvrščeni v različne kategorije, ki predstavljajo varstveni
pas obdajajoč vodno zajetje.
PREGLEDNICA 1: Metodologije določanja vodovarstvenih pasov v Sloveniji
Režim varovanja
najstrožji

Breznik, 1976

Rismal, 1993

najožji varstveni pas
(območje vodarne
10 do 50 metrov od
zajetja)

I. -območje zajetja
(neposredna okolica
objektov = vsaj 10
metrov od objektov in
gorvodno)

(t = 14 do 30 dni*)

strogi

2.-ožji var. pas

II.-ožji var. pas

(t = 30 do 60 dni)

(t = 100 dni)+
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MOP, 1997
(osnutek)
I.-notranja
vodovarstvena
cona
(neposredna zaščita
zajetja+
t = 50 dni pri
(v < 10m/dan, Darcy,
Re < 10),
T1 = 4 -12 ur**pri
(v> 10 metrov/dan,
Re> 10))
II-zunanja
vodovarstvena
cona
(t = 365 dni++ ali
površina potrebna za
obnovo 25% letnih
količin zajete vode
(v < 10m/dan,
Darcy**+, Re < 10),
tj = > 12 ur**pri
(v> 10m/dan, Re> lO»
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Režim varovanja

sanitarni

sanitarni blagi

brez
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Breznik, 1976

Rismal, 1993

3.-širše varstveno
območje (območje
možnega zajema
podzemne vode)
4.-vplivno varovalno
območje (območje
infiltracije padavin)
5.-padavinsko
območje

III.-širši varstveni
pas
(III.1 in III.2)
(III.l-t = 10 let,
III.2-t = 30 let)+

MOP, 1997
(osnutek)
III.-vplivna
vodovarstvena cona
(celotno napajalno
območje)

Vir: Prestor, et al., 1999
* t = izohrona časa pretoka podzemne vode do zajetja
** ti = dopustni čas intervencije za preprečitev prodora onesnaževala
*** (v = hitrost toka podzemne vode, Darcy = veljavnost Darcy-jevega zakona, Re = Reynoldsovo število)
+ podana izohrona kot meja varstvenega pasu se lahko spremeni glede na ugotovljeni razred zaščitenosti (1 do 5);
meja npr. II. varstvenega pasu je lahko tako od 50 do 400 dni. (Metodologija in postopek izračuna in
dimenzioniranja varstvenega pasu morata biti izbrana glede na pomen vodnega zajetja za oskrbo (razred A1 do A3)
in glede na stopnjo hidrogeološke raziskanosti območja vodnega vira (stopnje Bl do B3).)
++ izohrona časa pretoka podzemne vode se lahko zmanjša glede na zaščitno sposobnost nezasičene in zasičene
cone ali poveča, če je za obnovo 25% letnih količin zajete vode potrebna večja površina od površine, določene z
izohrono

Vse tri metodologije vsebujejo omejitve oziroma prepovedi od najstrožjega do blagega.
Z izvajanjem ukrepov na vodovarstvenih območjih se skuša (Prestor, 1999):
- v celoti izločiti dejavnosti, ki bi lahko ogrozile vodni vir,
- zagotoviti dovolj časa za izvedbo učinkovite sanacije v primeru vdora polutanta v podzemno
vodo, preden pride do zajetja,
- zagotoviti zadostno razredčenje polutanta na poti do zajetja, tako da zanj nima več usodnih
posledic.
Najširši varstveni pas praviloma obsega celotno napajalno zaledje zajetja, torej ozemlje s
katerega podzemna voda odteka proti zajetju. Najpogosteje so določeni trije varstveni pasovi:
1. varstveni pas zajema neposredno okolico zajetja, v njem pa veljajo najstrožji varstveni ukrepi.
2. varstveni pas zajema ožjo okolico zajetja, v njem pa veljajo strogi ukrepi
3. varstveni pas zajema širšo okolico zajetja, v njem pa veljajo milejši varstveni ukrepi.
Pri določanju varstvenih območij in režimov varovanja je zelo pomembno, da so le ti prilagojeni
vsakemu primeru posebej, mehanizmu in hitrosti toka podzemne vode ter možnosti razredčenja
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in zadrževanja polutantov (Prestor, 1999).
Meje med vodovarstvenimi conami so določene na osnovi izvedenih sledilnih poskusov in še
dopustnega časa intervencije za preprečitev vstopa polutanta v vodonosnik. Notranja
vodovarstvena cona obsega območje z dopustnim časom intervencije 4 do 12 ur, zunanja pa nad
12 ur. Vplivna varstvena cona pa obsega celotno napajalno območje vodonosnika, iz katerega
podtalnica odteka v smeri zajetja. Ta metodologija pojmuje varstveno območje najširše, vendar
pa ima najmanj izrecnih prepovedi in vrsto pogojnih prepovedi, ki omogočajo posege v prostor
pod posebnimi pogoji (Petauer, Veselič, 1997).
SLIKA 4: Vodovarstvena območja na medzrnskem vodonosniku

Vir: Janež, 1995, str. 12
Kazalce za določanje varstvenih območij za kraško talno vodo je opredelil tudi Janež (1995). V
splošnem se varstvena območja določajo s pomočjo časa, ki je potreben za razgradnjo
določenega onesnaženja. Ta kazalec pa ima na krasu omejeno uporabnost, saj razkroj snovi ob
visokih vodah in prevelikih hitrostih toka ni možen. Zato je bolj smiselna uporaba štirih
kazalcev:
- čas toka vode skozi vodonosnik,
- stopnja raziskanosti hidrogeološkega zaledja,
- stopnja nevarnosti onesnaženja podzemne vode,
- čas, ki je na voljo za preprečitev onesnaženja podzemne vode.
Glavni kazalec za klasifikacijo zaledij v varstvena območja je občutljivost. Razredi so določeni s
časom, ki je na voljo za intervencijo, ta pa je odvisen od lastnosti vodonosnika in lastnosti
polutantov. Interval 12 ur je določen na osnovi ocene stopnje organiziranosti službe za nadzor
vodovodnega sistema in lastnosti območja, v katerem se onesnaženje pojavi (Janež, 1995).
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SLIKA 5: Vodovarstvena območja na kraškem vodonosniku

Vir: Janež, 1995, str. 13
1.3.

PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV

S problematiko vodnih virov v regiji Zasavje se je ukvarjala Simona Solina leta 2000 v
diplomskem delu z naslovom Pokrajinske značilnosti virov pitne vode Zasavja. V okviru
opravljanja študijskih obveznosti so študentje na Oddelku za geografijo sodelovali pri pripravi
raziskovalnega projekta Izbrani okoljski problemi Zasavja, kjer so med drugim zbrani podatki
kabinetnega in terenskega dela proučevanja stanja na vodovarstvenih območij Zasavja. Končne
ugotovitve raziskovalnega projekta so bile uporabljene kot podlaga za oblikovanje smernic
izboljšanja stanja na tem področju v okviru Regionalnega razvojnega programa Zasavja 20022006.
V Zasavju so v preteklosti identificirali 39 vodnih virov (Preglednica 2) s pripadajočimi
vodovarstvenimi območji, ki so vključeni v sistem javne vodooskrbe (Solina, 2000). Vodni viri
so bili razvrščeni glede na njihovo izdatnost, pokrajinsko občutljivost, zdravstveno ustreznost
oziroma kakovost, ogroženost ter glede na pomen z vidika oskrbe s pitno vodo.
Solina je vire pitne vode so razvrstila v 2 razreda (pri pokrajinski občutljivosti) oziroma 4
razrede. Glede na izdatnost so bili vodni viri razvrščeni v 4 razrede, pri čemer uvrstitev v 1.
razred pomeni veliko, uvrstitev v 4. razred pa manjšo izdatnost. Isti sistem rangiranja je bil
uporabljen tudi za ostale kazalce. Razlika je pri kazalcih za pokrajinsko občutljivost in pa
ogroženost, kjer uvrstitev v nižji razred pomeni nižjo pokrajinsko občutljivost in ogroženost,
uvrstitev v višji razred pa višjo stopnjo pokrajinske občutljivosti in ogroženosti.
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vodni vir

izdatnost

pokrajinska
občutljivost

mikrobiološka
kakovost

fiz.-kem.
kakovost

ogroženost

pomen z vidika
vodooskrbe

HRASTNIK

ZAGORJE OB SAVI

TRBOVLJE

občina

PREGLEDNICA 2: Zasavje - pokrajinske značilnosti vodnih virov (cv: Solina, 2000)

MITOVŠEK
PRAŠNIKAR
SEVER
BOKAL-ROV
BOKAL
MAMICA
VERONA-ZG.
VERONA-SP.
JURHAR
PETEK-ROV
PETEK
ROVTE
VT-1/85
VT-1/76
VT-1/86
ZAKONJŠEK
RIBNIK
ŠEMNIK
VAS
STRAHOVLJE
VAS ŠEMNIK
STRAHOVLJE
KOTREDEŽ 1
KOTREDEŽ 2
Kv-1/83
LOŠČ
ROVE
BELE VODE
POTRATA
ŽAGAR
RAVNIKAR
KAJTNA
STOG

1
3
2
3
3
3
3
4
3
4
3
3
1
1
1
4
3
1

2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2

4
1
4
4

2
3
2
1

3
2
2
2
3
2
4
3
3
2
2
3
4
4
4
2
4
4

1
3
2
3
2
3
3
4
3
4
3
3
1
1
1
4
1
1

3

2

4

1

4

2

3
2
4
4
3
4
2
*
2
*
*
*
*

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
3
3
3
3
2
4
4
4
3
3
4

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
2
1
1
1
1
4
2
3
1
1
2
2

2
1
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
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pokrajinska
občutljivost

mikrobiološka
kakovost

fiz.-kem.
kakovost

ogroženost

pomen z vidika
vodooskrbe

MAMULE
RAKOVEC
PEKEL
JEPIHOVEC
RIBNIK
VH-1/86
VANČ
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izdatnost

vodni vir

občina

Dejan Zupanc – Diplomsko delo

3
*
2
3
*
2
4

2
2
2
2
2
2
*

4
4
4
4
3
1
4

1
3
4
2
1
1
2

1
4
4
3
3
2
*

3
3
1
2
1
1
4

Z vidika razvojne pomembnosti za regijo Zasavje, je bilo v strateškem delu Regionalnega
razvojnega programa za Zasavje 2002-2006 izpostavljenih 12 regionalno pomembnih vodnih
virov ter njihovih pripadajočih vodovarstvenih območij: Stog, Žagar, Pekel, Ribnik (Hrastnik),
Mitovšek, Sever, Ribnik (Zagorje), Šemnik, Strahovlje, Lošč, Rove in Kotredež.
Ob regionalnem vrednotenju pomena virov pitne vode postavljamo v ospredje izvire oziroma
vrtine, ki zagotavljajo večje količine vode, pokrivajo potrebo po pitni vodi pretežnega dela
prebivalstva v regiji ali pa predstavljajo količinsko pomemben strateški regionalni vodni vir.
PREGLEDNICA 3: Kriterij pri vrednotenju pomena vira pitne vode
Razred
1.
2.
3.
4.

Izdatnost vodnega
vira (l/s)
nad 10,1
4,1 – 10,0
1,1-4,0
do 1,0

Oskrba števila
prebivalcev
nad 5001
1001 - 5000
501 - 1000
pod 500

Za predmet proučevanja diplomskega dela smo se odločili na podlagi ocene, da je potrebno
opraviti podroben pregled stanja na vodovarstvenih območjih tistih vodnih virov, ki imajo z
vidika pomena za vodooskrbo regije Zasavje najvišjo vrednost. Med te pa spadajo tisti, ki imajo
izdatnost večjo od 4,0 l/s in zagotavljajo potrebo po pitni vodi več kot 500 prebivalcem.
Preglednica 4 prikazuje seznam obravnavanih virov pitne vode z njihovimi osnovnimi
značilnostmi.
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PREGLEDNICA 4: Seznam regionalno pomembnih vodnih virov v Zasavju ter njihovih glavnih
značilnosti
St. Ime vodnega vira
1. Pekel
2. Ribnik
3. Mitovšek
4. Šemnik
5. Strahovlje
6. Rove 1
Vir: Barborič et al., 2001
1.4.

Občina
Hrastnik
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje
Zagorje
Zagorje

Izdatnost (l/s) Oskrba števila prebivalcev
10
5 109
3-10,9
1 066
92,6
17 500
20-30
9 600
6
4,5
710

PREGLED POGLAVITNIH PREDPISOV S PODROČJA VAROVANJA VODNIH
VIROV

Krovni zakon, ki ureja varstvo življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja je
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004), katerega namen je ohranitev, izboljšanje
in razvoj celovitosti, raznovrstnosti in kakovosti naravnih prvin, kot so tla, voda, zrak, živalstvo
in rastlinstvo. Zakon opredeljuje dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/2002) ter njegove spremembe in dopolnitve daje splošna
določila za zaščito virov pitne vode. V 2. členu je izražen cilj dosegati dobro stanje in spodbujati
trajnostno rabo voda. Raba in posegi v vode ter zemljišča na vodovarstvenih območjih ne smejo
poslabšati stanja voda (5. člen). Vlada po 57. členu sprejme program ukrepov za zagotavljanje
ustrezne kakovosti virov pitne vode. Za zaščito virov pitne vode določi vodovarstvena območja z
različnimi stopnjami varovanja (74. člen). Po 108. členu ima oskrba s pitno vodo prednost pred
drugimi rabami. (Krajnc, 2004).
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004) ter njegove spremembe in dopolnitve opredeljuje
normative za pitno vodo. Pravilnik predpisuje zahteve za zdravstveno ustreznost pitne vode in
pogoje za njeno zagotavljanje z namenom varovanje zdravja ljudi. Zdravstveno ustrezna pitna
voda je voda, ki v naravnem stanju ali po pripravi ustreza predpisanim mikrobiološkim ter
fizikalno-kemijskim zahtevam in jo ljudje uporabljajo za pitje, osebno higieno, pripravo in
proizvodnjo hrane. Zdravstvena ustreznost pitne vode se ugotavlja z odvzemom in preiskavami
vzorcev v okviru strokovnega in inšpekcijskega nadzora.
Omejevanje obremenjevanja vodnih virov je vključeno tudi v Uredbi o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/2005). Njen 18.
člen prepoveduje odvajanj odpadne vode neposredno v podzemne vode, komunalno in
industrijsko odpadno vodo je prepovedano odvajati v vodotoke na vodovarstvenih območjih ter
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odvajati posredno v podzemne vode na najožjih vodovarstvenih območjih, določenih v skladu s
predpisi, ki urejajo na teh območjih vodovarstveni režim.
Ustrezna urejenost greznic je določena v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. št. 98/2007), kjer so te opredeljene kot individualni
objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih, kjer ni javnega
kanalizacijskega omrežja.
Čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi, ki obratuje skladno z
določbami te uredbe, se šteje za ustrezno čiščenje, če se komunalna odpadna voda ne odvaja:
- na območju, ki je najožje vodovarstveno območje določeno po predpisih, ki urejajo vode,
- ožje ali širše vodovarstveno območje, če tako odvajanje komunalne odpadne vode
prepoveduje predpis, ki ureja na teh območjih vodovarstveni režim,
- v površinske vode na vodovarstvenem območju, če tako odvajanje komunalne odpadne
vode prepoveduje predpis, ki na tem območju ureja vodovarstveni režim.
Vnos gnojil v tla in načela gnojenja urejajo sledeči predpisi:
1.
2.
3.

Uredba o mejnih vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur.l. RS, št. 84/2005),
Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Ur.l. RS, št. 130/2004),
Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje.

Iz navedenih predpisov sledijo navodila, da je vnos gnojil na nerodovitna tla prepovedan ter da je
gnojenje z gnojnico ali gnojevko prepovedano:
- na tleh, nasičenih z vodo, prekritih z več kot 10 cm debelo snežno odejo,
- na velikih strminah, kjer gnojevka ali gnojnica odteka po površini,
- na zmrznjenih tleh ali na vodnih zemljiščih,
- na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje od 15. novembra do 15. februarja,
- na zemljiščih na najožjih vodovarstvenih pasovih in na stavbnih zemljiščih.
Uporabniki zemljišč lahko gnojijo svoja kmetijska zemljišča v količinah, pri katerih letni vnos
gnojil v tla 1 ha obdelovalne površine ne presega 170 kg. V primeru presega dovoljene količine
mora imeti kmetija izdelan gnojilni načrt ali letni operativni načrt razvoza gnojil. Če kmetija
nima kmetijskih zemljišč in ima presežke gnojil, jih mora oddati drugim lastnikom kmetijskih
zemljišč (pogodba obvezna), ali jih proda na trgu ali ravna skladno z predpisi o ravnanju z
odpadki.
Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Ur.l. št. 130/2004) opredeljuje
načine ravnanja z živinskimi gnojili, ki se lahko skladiščijo le v ustreznih zbiralnikih kot so
lagune, gnojišča ali gnojnične jame. Zbiralniki morajo biti vodotesni, izdelani iz betona
odpornega proti kislinam, gnojišča pa morajo biti drenirana in ne smejo imeti odtoka v
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površinske ali podzemne vode. Določene so minimalne dimenzije skladiščnega prostora
potrebnega za skladiščenje gnojil, ki nastanejo pri reji 1 GVŽ:
- 3,5 m2 gnojiščne plošče za skladiščenje hlevskega gnoja
- 2 m3 gnojnične jame za skladiščenje gnojnice in
- 8 m3 lagune za skladiščenje gnojevke.
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. št. 64/2004) ter njegove
spremembe določa:
-

za določitev zunanjih meja njegovega vodovarstvenega območja,
kriterije za določitev meja notranjih območij vodovarstvenega območja,
kriterije za določitev vodovarstvenega režima v zvezi s posegi v okolje, ki so glede na
kriterije za določitev meja tveganje za onesnaženje vodnega telesa.

Določbe tega pravilnika se uporabljajo za varovanje vodnih teles, ki se uporabljajo ali so
namenjeni za odvzem vode za:
- javno oskrbo s pitno vodo,
- prehrano ljudi, če gre za mineralne in termo-mineralne vode in
- proizvodnjo pijač.
Področje varovanja virov pitne vode ter ukrepe za njihovo varovanje na območju Zasavja urejajo
občinski odloki, ki so jih sprejele uredile vse tri zasavske občine (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob
Savi).
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FIZIČNOGEOGRAFSKE IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
ZALEDIJ PITNE VODE ZASAVJA Z VIDIKA POKRAJINSKE
OBČUTLJIVOSTI

Pri proučevanju vodnih virov in njim pripadajočim vodovarstvenim območjem so med
pokrajinskimi značilnostmi v ospredju litološke, reliefne, podnebne, hidrografske in poselitvene
značilnosti. Zelo pomembna je lega ter velike relativne razlike v nadmorski višini razvodnih
slemen in ravnin oziroma kotlin. Naklon površja vpliva na hitrost odtekanja padavin in strmec
površinskih tekočih voda ter samočistilne sposobnosti okolja (Brečko, 1998). Te značilnosti
bomo v nadaljevanju obravnavali z vidika pokrajinske občutljivosti izbranih virov pitne vode
Zasavja ter pripadajočih vodovarstvenih območij.
2.1.

OBSEG OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

Statistična regija Zasavje obsega občine Hrastnik, Trbovlje ter Zagorje ob Savi. Območje leži v
osrčju Posavskega hribovja na skrajnem jugovzhodu Savinjskih Alp in hkrati tudi v osrčju
Slovenije. Zaradi hribovitega značaja jo je lahko ločiti od sosednje Celjske kotline, Ljubljanske
kotline, Dolenjske in Hrvaškega Zagorja (Vrišer, 1963). Obravnavane občine mejijo na občine
Litija, Moravče, Lukovica, Vransko, Tabor, Prebold, Žalec, Radeče in Laško (Onesnaženost…,
2001). Skupna površina občin v regiji Zasavje znaša 263,3 km2. Največjo površino ima občina
Zagorje ob Savi, ki meri 147,1 km2. Sledi ji občina Hrastnik, katere površina meri 58,6 km2, z
57,6 km2 pa ima najmanjšo površino občina Trbovlje. Celotna površina regije torej predstavlja
približno 3,17 % površine Slovenije (Statistični letopis, 2004). Vse tri občine povezuje reka
Sava.
Ime Zasavje je umetnega izvora, a je za območja, ki leže stran od Save prav smiselno (Melik,
1957, str. 524-167; cv: Vrišer, 1960).
Zasavje uvršča Gams v svoji pokrajinsko ekološki regionalizaciji v makroregijo Predalpsko
hribovje ter v mezoregiji Zahodno Posavsko hribovje in Srednje Posavsko hribovje (Gams,
1986). Ilešič uvršča občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, skupaj z Litijo, v svoji
gravitacijski regionalizaciji v makroregijo Osrednja Slovenija in nadalje v mezoregijo Črni revir
(Ilešič, 1972).
Perko uvršča Posavsko hribovje v submakroregijo alpsko hribovje in regijo alpski svet (Perko,
1998).
V regionalni razdelitvi krajinskih tipov Slovenije pa Marušič uvršča Zasavje med Krajine
Predalpske regije, v Vzhodnoslovensko predalpsko hribovje in nadalje v Zasavsko hribovje
(Marušič, 1998).
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GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Geološka zgradba ozemlja je poglavitni pokrajinski dejavnik, ki vpliva na značilnosti ostalih
naravnogeografskih sestavin pokrajine, predvsem pa na reliefno izoblikovanost, prst, rastlinstvo
in kar je najpomembnejše, na površinske in podzemne vodne tokove ter na družbenogeografske
elemente, zlasti na poselitev (Kovačič, 2008).
Kamninska zgradba vpliva na način vodnega odtoka in na to ali se vode pretakajo podzemsko,
kar je značilno za karbonatne kamnine ali tečejo površinsko. Povezani geomorfološki procesi,
korozija in zakraselost vplivajo na večjo ranljivost voda (Rikanovič, 2008).
»Kraški vodonosni sistemi so pokrajinsko izredno občutljivi, saj je filtracija skozi tanko kraško
prst ter v dobro razpokani in s kanali prepredeni notranjosti neučinkovita, hitro pronicanje v
podzemlje pa zmanjšuje možnost izhlapevanja ter povzroča hitro širjenje onesnaževanja
(škodljive snovi, bakterije in virusi) proti izvirom oziroma zajetjem pitne vode. Zato mora biti
varovanje kraških vodonosnikov temeljna naloga, če hočemo zagotavljati kakovostno in
količinsko zadostno oskrbo s pitno vodo« (Kovačič, 2008).
Vodni viri so na Karti 2 označeni v skladu z označevanje v Preglednici 4.
KARTA 2: Geološka zgradba Zasavja

Vir: Geološki zavod Slovenije
Obravnavano ozemlje pripada Posavskim gubam, ki slemenijo v smeri vzhod-zahod (tolmač
Celje, 1979). V tej smeri so izoblikovani glavni grebeni in doline (tolmač Ljubljana, 1983).
Posavske gube so v središčnem delu zaradi mehkejših terciarnih kamnin podolžno razdeljene na
severni in južni del. Severni del zavzema hribovit svet, ki se začne pri Kukli na zahodu in poteka
preko Javorja, Mrzlice, Gozdnika, Šmohorja, Grmade in Resevne do Rifnika na vzhodu. Najvišji
del je Mrzlica (1119 m). Južni del Posavskih gub tvori hribovje med Orlekom in Kumom na
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zahodu, in poteka preko Kopitnika, Velikega Kozja in Lisce, nadaljuje pa se v vzhodneje
ležečem Bohorju. Najvišji je Kum (1220 m). Proti jugu se hribovit svet Posavskih gub polagoma
znižuje v Dolenjsko gričevje (Tolmač lista Celje, 1979).
Zasavje ima zelo pestro geološko zgradbo, kar je posledica številnih narivov in prelomov.
Površinska oblikovanost je močno pogojena z geološko zgradbo. Med litološkimi potezami
Zasavju je z vidika vodnih virov med najpomembnejšimi velik obseg kraškega ozemlja s kraško
in razpoklinsko poroznostjo, ki se nahaja na južnem (Kumljansko), vzhodnem (Gore, Kopitnik)
in zahodnem delu (širše območje Jablaniškega vrha). Višje in manj razčlenjeno hribovje
sestavljajo predvsem apnenci in dolomiti (Erico, 2001).
Triasni apnenci in dolomiti so zastopani v večjem obsegu. Največja območja teh kamnin so v
višjih delih regije. Ta območja so Reber, Čemšeniška planina, Partizanski vrh, Mrzlica, Kal,
Kopitnik severno od Save ter Kumljansko z območji ob soteski reke Save (Tolmač lista Celje,
1979).
Terciarne kamnine se širijo v pasu severno od Save, od Žvarulj severno in južno od Medije, proti
vzhodu preko Zavin vse do Trboveljščice. Nadaljujejo se vzhodno od Trbovelj preko Hrastnika
in Dola na območje okoli Lošča in Turja. Menjajo se pesek, glina, peščenjak, melj, laški lapor,
prod in konglomerat ter litotamnijski apnenec. Te kamnine so manj odporne kakor triasni
apnenci in dolomiti, zato je površje bolj uravnano, nastali so širši deli dolin. Kvartarnih plasti je
malo. V vzhodnem delu trboveljske občine je širše odlagališče rudniških izkopanin (Tolmač lista
Celje, 1979).
Podzemna voda v kamninah s kraško razpoklinsko poroznostjo (različni apnenci, skladovit
dolomit, menjavanje apnenca in dolomita, dolomiti) se nahaja zelo globoko, izviri imajo obsežno
povirje, razpokanost in prepustnost kamnine pa pogojujeta hitrost prenikanja padavin do izvirov.
Voda se v kraških kamninah pretaka hitreje, kar odločilno vpliva na njeno zmanjšano
samočistilno sposobnost. Zaradi majhnih samočistilnih sposobnosti okolja in obsežnega povirja
je kraške vodne vire težje zavarovati (Grubar, 1998).
2.3.

RELIEF

Vse tri občine imajo zelo razgiban relief, kar pove že samo dejstvo, da so del Posavskega
hribovja. Ravninskega sveta v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi skorajda ni, doline
Bobna, Trboveljščice in Medije pa so tudi precej reliefno razgibane (Perko et al., 1998).
Reliefna razgibanost je posledica tektonike in raznolike geološke sestave. Strma pobočja
sestavljajo triasni apnenci in dolomiti, doline pa skrilavci in peščenjaki. Posebnost so otoki
osamelega krasa-Kopitnik z vrtačastim površjem. Vodotoki se stekajo v povodje reke Save. Od
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levih savskih pritokov je precej hudournikov z velikim strmcem, ki izvirajo tik pod apnenčastodolomitnimi vrhovi in grebeni. Med večjimi potoki, ki se izlivajo v Savo, so najpomembnejši
Medija, Trboveljščica in Boben, ki imajo spodnje dele dolin izoblikovane v soteske (Marušič,
1998).
Vodni viri so na Karti 3 označeni v skladu z označevanje v Preglednici 4.
KARTA 3: Nadmorske višine na območju Zasavja

Vir: GURS, 2008
Območje Kumljanskega tvorijo triadni apnenci in dolomiti (Orožen, 1958), zato tu ni površinskih
vodotokov. Kumljansko ima od Šklendrovca do Radeč značaj enotnega slemena (Krajevni
leksikon Slovenije, 1976). Površje je razčlenjeno na množico grap in dolin z vmesnimi hrbti, ki
so predvsem na južnem in vzhodnem delu izravnani. Nad sotesko Save si sledijo Kresniški vrh
(624 m), Žamboh (791 m), Ostrež (856 m) in najvišji Kum (1220 m). Doline ob potokih so ozke,
v njih ni večjih razširitev (Marušič, 1998).
Dolina Save obsega sotesko reke Save in pobočja vse do grebenov. Dolinsko dno je ozko in se le
nekajkrat razširi, pobočja so strma, skalnato-gozdna. Sava ima v tem delu izrazito smer zahodvzhod. Pri Spodnjem Logu preide Sava iz karbonatov v apnence in dolomite, od tod naprej teče
po soteski, kjer ni prodnih nanosov, ampak le skalni bregovi. Omejena je na eni strani z
železnico in na drugi s cesto (Marušič, 1998).
Ozko, strmo trboveljsko dolino je oblikovala Trboveljščica s svojimi pritoki. Sestavljena je iz
treh delov. V povirju Trboveljščice je v osrčju trojanske antiklinale v permokarbonskih
sedimentih manjša kotlina okoli Gabrskega. Na zahodu se nad njo dviga Partizanski vrh, na
vzhodu pa obronki Mrzliškega pogorja. Vmes je na severu preval pri Podmeji (728 m). Osrednji
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del je nastal v psevdoziljskih in oligomiocenskih skladih in leži deloma v smeri trboveljske
kadunje. Od Gabrskega ga ločujejo vrhovi v južnem dolomitnem krilu trojanske antiklinale,
Tabor, Klečka, Žrebljev hrib. Dno doline je ozko, neprestrma terciarna slemena pa so nudila
dovolj možnosti za naselitev (Lakonca, Dobrna, Limbarje, Ojstro, Klek). Tretji del je soteska
med Bukovo goro in Ojstrim vrhom oz. Zeleno travo (Ravenska vas), kjer Trboveljščica zaide v
severno apniško-dolomitno krilo litijske antiklinale. Značilne za Trboveljsko dolino so tudi
terase, ki potekajo v treh vrstah. Najnižja se vleče od Polaja (260-280m) čez Plevčkov hrib,
Topolovškovo, Vreskovo do Golovca, srednja (320-340 m) poteka od Ribnika na Terezijo,
Posetje do Golovca, tretja (360-380 m) pa od Dobrne čez Limbarje, Neža do Golovca. Te terasne
nivoje lahko opazimo tudi. na desnem bregu pod Klekom. Višji nivoji (Klek, Ojstro in Pleska )
so že ostanki višjih uravnav. Dolinsko dno ima znaten strmec, 119 metrov ali 22,8 %, to je od
217 m pri izlivu Trboveljščice v Savo do 336 m v Gabrskem (Vrišer, 1963).
Zagorska dolina je bolj prostorna. Ob sotočju Medije in Kotredešce se je izoblikovala manjša
kotlina. Zagorska kotlina je stranska kadunja sinklinale, ki jo je pretočitev Medije odprla v
Savsko dolino. Od strani jo zapirajo apniško-dolomitna slemena: na zahodu Mali vrh z Riglom
(682 m), na vzhodu pa planota, na kateri leži Ravenska vas in ki se proti jugu nadaljuje v Konec
(673 m). Dno doline je iz Soteških plasti (krovnina in morska glina), le vzdolž obeh voda se
vleče ožji pas včasih nekoliko močvirnate aluvialne naplavine (dolina Kotredeščice). V sami
kotlini se vzdigujejo ponekod še posamezne gorice iz triadnega mendolskega dolomita, ki je
narinjen na terciarne sklade: pri Podkraju sta Repnik in Smrekovica, ki ločita Loško kotlino od
Zagorske, pod Malim vrhom Podstrana in Ribnica, vzhodno od Medije pa nad Toplicami
Ocepkov vrh in Gorica. S severa zapirajo kotlino terciarna slemena, ki jim dajejo poseben
poudarek obronki iz litavskega apnenca (Vinska skala). Dolinska pobočja so razrezana v tri vrste
teras. Najnižjo teraso v višini 260-270 m ali do 280 m odkrijemo pod Zagorjem, pri Selu,
Ribnici, Podstrani, Koloniji, Smrekovici in nad rudniško upravo. Nekoliko višja terasa, 290-300
m, se začenja pri Ribnici in nadaljuje pri Podstrani in Smrekovici. Tretja, najvišja vrsta, 320-330
m, je manj opazna (Podstrana, Smrekovica). V loški kotlinici so te terase ohranjene le na južnem
pobočju pri Podkraju, Kisovcu in Zlatem polju (Vrišer, 1963).
Pokrajina občine Hrastnik obsega osrednji del zagorsko-laške antiklinale, ustrezni del notranje
strani trojanske antiklinale na severu in del litijske antiklinale na jugu (Krajevni leksikon
Slovenije, 1971).
Hrastniška dolina je ozka in je ponekod prava tesen. Še najširša je v povirju Bobna. Nastala je v
karbonskih skrilavcih. Južno dolomitno krilo, ki ga tvorita strma vrhova Žrebljev hrib in
Jelenica, prodre Boben v soteski. Toda tudi v terciarni kadunji se dolina ne razširi, verjetno
zaradi na široko razprostirajočih se plasti litavskega apnenca (Log, Plesko, Prapretno, Kovk) in
bolj odpornega laškega laporja (Stari Hrastnik). Preden zapusti Boben sinklinalo, dobi še pritok
Brnico. Za razliko od rek v ostalih dveh dolinah je Boben v spodnjem toku prerezal triadno krilo
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litijske antiklinale in razgalil karbonsko skrilavo osnovo. Ponekod leži litavski apnenec
neposredno ob karbonskih kamninah (Pustova skala). Dolina pa je kljub temu ozka, saj jo od
strani zapirata iz dolomita zgrajena hriba Kovk in Jelovica. Bolj odprta je po sinklinali
potekajoča dolina Brnice. Rečna erozija je v dolinska pobočja vrezala tri sisteme teras. Opazimo
jih lahko na desnem bregu pri Frtici (260-270, 290-300, 340-350 m), nad Rošem (270-280, 300310, 350-370 m), Na logu (290-300, 310-320, 350-360 m) in pri Studencah (290-300, 310-330,
380-390 m) ter na levem bregu nad Peklom (340 m), na Tiberku (340-350 m), na Lešah (320-330
m) in pri Koloniji (290-300, 310-320 m). Višje terase so na višini okoli 400 m (Prapretno,
Plesko) in 460 m (Stari Hrastnik, Studence). Za dolino je zelo značilna precejšnja erozija potoka
zaradi velikega padca. Ta znaša na razdalji 3,5 km 100 m ali 28,5 %. Plazovi ogrožajo tudi tok
Bobna in Brnice. Pritisk litavskega apnenca, ki leži na laškem laporju, strma pobočja in
tektonska prelomnica so poglavitni razlogi za porušeno ravnotežje, številne plazove in močne
horizontalne premike v lahko gnetljivih laporjih (Vrišer, 1963).
Medija, Trboveljščica in Boben delijo severno litijsko antiklinalno gubo v več posameznih
slemen. Najdaljše in najvišje je zahodno sleme s Sveto goro (849 m), Plešo (820 m) in
Jablanskim vrhom (919 m). Med Medijo in Trboveljščico je kratko sleme s Koncem (673 m) na
zahodni in Zeleno travo (564 m) na vzhodni strani. Med Trboveljščico in Bobnom je razkosano
sleme s široko Bukovo goro (514 m) na vzhodu, Visokim (483 m) v sredini in Vištovim vrhom
(551 m) na zahodu. Vištov vrh se na sotočju Bobna in Save obrne proti severu in prehaja v
Jelovico s skalnatim pobočjem. Na vzhodni strani Bobnove prelomnice je Kovk (658 m), ki
prehaja v Straški hrib. Ta se najvišje dvigne v Kopitniku (914 m). Vzhodna, skalna stran
Kopitnika je obrnjena proti sotočju Save in Savinje (Orožen, 1958).
Na območjih s prevlado karbonatnih kamnin, se je razvila podzemeljska hidrografska mreža.
Voda iz teh območij odteka na obrobja uravnav, kjer prihaja na dan v izdatnih kraških izvirih, ki
so zelo pomembni z vidika vodne oskrbe. Reliefne značilnosti, predvsem pa uravnana območja
na nadmorski višini med 500 in 700 metri, so ugodna za poselitev, zato so nastala naselja
oziroma manjši zaselki (Škofja riža, Dobovec, Trotovnik, Župa, Turje) (Rakovec, 1931). V teh
primerih naselja ležijo znotraj vodovarstvenih območij ali pa mejijo z njimi. Poselitev in z njo
povezane človekove dejavnosti na teh območij predstavlja večjo pokrajinsko ogroženost vodnih
virov in s tem večjo ranljivost z vidika varne oskrbe s pitno vodo.
2.4.

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI

Temperature, količina padavin ter njihova razporeditev preko leta skupaj z izhlapevanjem
najbolj vplivajo na pretoke, vodni odtok in rečne režime (Rikanovič, 2008).
Zasavje ima značilnosti zmernocelinsko podnebje, podtip zmernocelinskega podnebja osrednje
Slovenije. Povprečna temperatura najhladnejšega meseca v zmernocelinskem podnebju znaša
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med 0 °C in -3 °C, povprečna temperatura najtoplejšega meseca pa med 15 °C in 20 °C. Za
zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije je značilno, da so povprečne oktobrske temperature
višje od aprilskih. Padavinski režim je subkontinentalni. Povprečna letna količina padavin pa je
od 1000 mm do 1300 mm (Ogrin, 1996). Za zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije je
značilno, da je največ padavin v poletnih mesecih in najmanj pozimi.
PREGLEDNICA 5: Povprečne mesečne in letne temperature zraka za klimatski postaji Kum in
Plesko-Hrastnik (°C) (1961-1990)
Klim. n.v.
postaja (m)
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Kum 1218 -3,7 -0,3 -0,2 3,9 8,6 11,7 14,1 13,6 10,6 6,2 1,4 -2,3 5,1
Plesko 410 -0,6 1,5 5,2 9.4 13,9 17,0 18,8 18,0 15,0 10,2 4,8 0,6 9,5
vir: Klimatografija Slovenije 1961-1990, HMZ 1995
GRAFIKON 1: Povprečene mesečne temperature klimatskih postaj Kum in Plesko - Hrastnik
Povprečne mesečne temperature klimatskih postaj Plesko in Kum
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Vir: Klimatografija Slovenije 1961-1990, HMZ 1995
Najhladnejši mesec je januar, najtoplejši je julij. Povprečna januarska temperatura na Kumu
znaša -3,7 °C, na Pleskem v Hrastniku pa -0,6 °C. Povprečna julijska temperatura znaša na
Kumu 14,1 °C, na Pleskem v Hrastniku pa 18,8 °C. Povprečne letne temperature pa znašajo:
Kum 5,1 °C, in Plesko v Hrastniku 9,5 °C.
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PREGLEDNICA 6: Povprečne mesečne količine in letne količine padavin za klimatski postaji
Kum in Plesko-Hrastnik (mm) (1961-1990)
Klim. n.v.
postaja (m)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Kum 1218 57 65 77 112 112 160 141 148 121 107 125
Plesko 410 69 65 87 102 111 153 140 139 118 108 118
Vir: Klimatografija Slovenije 1961-1990, HMZ 1995

D letna
77 1301
85 1299

GRAFIKON 2: Povprečne mesečne količine padavin za klimatski postaji Kum in Plesko Hrastnik (mm) (1961-1990)
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Zasavje prejema 1300 mm – 1400 mm padavin letno. Izstopa območje Kumljanskega s
povprečjem od 1400 mm – 1500 mm padavin letno.
Vodotoki Zasavja v celoti spadajo v porečje reke Save. Glavni oz. večji pritoki reke Save v
Zasavju so Medija, Trboveljščica in Boben (Marušič, 1998).
Od količine padavin je neposredno odvisna oskrba prebivalcev s pitno vodo. Poleg padavin na
zadostnost količin pitne vode vplivajo še ostali meteorološki dejavniki in sicer temperature,
sončno obsevanje in veter, vendar pa podatkov o slednjih ne bomo obravnavali. Že krajša suha
obdobja lahko povzročijo pomanjkanje vode v manj izdatnih vodnih virih. Daljše in obilnejše
padavine lahko povzročijo hitro izpiranje onesnažil, vendar so ta lahko razredčena. Zaradi tega je
zelo pomembna tudi krovna plast, ki ima filtracijsko sposobnost.
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VODNE RAZMERE

Hidrološke značilnosti so pogojene z geološko sestavo, geomorfološko izoblikovanostjo površja
in klimatskimi značilnostmi območja.
V Posavskem hribovju je geološka zgradba neenotna in zapletena. Med neprepustne kamnine
(skrilavci, laporji) so stisnjene ali narinjene manj prepustne karbonatne kamnine (apnenec,
dolomit). Na stiku enih in drugih prihaja na dan podzemna voda v številnih izvirih (Kolbezen,
1998). To velja tudi za obravnavane vodne vire-izvire ter njim pripadajoča hidrogeografska
zaledja, ki v nalogi niso posebej obravnavani. Nahajajo se na pobočjih posameznih vrhov oz.
slemen, npr. pod Partizanskim vrhom, pod Jablaniškim vrhom, pod Kresniškim vrhom, na
pobočjih Mrzlice, Kala, Kovka, Kopitnika, Čemšeniške planine. Mnogi od izvirov so kraškega
značaja in imajo spremenljivo izdatnost. To so Mitovšek, Strahovlje, Šemnik, Ribnik in Pekel.
Rečna mreža Zasavja je pestra in dobro razvita. Glavni vodotok je Sava. V Zasavju je poleg Save
in njenih večjih pritokov (Medija, Trboveljščica, Boben, Sopota) izredno veliko manjših
vodotokov. Vsi ti vodotoki imajo velik strmec. Večina od njih ima hudourniški značaj. Voda
zlasti ob nalivih hitro odteče s pobočij v dolino.
Kjer je površje zakraselo, npr. Kumljansko, območje Kopitnika in Gor, ni površinsko
izoblikovane rečne mreže. Voda ponika zaradi prepustnih karbonatnih kamnin (apnenci,
dolomiti) in se pojavi v izvirih na stiku prepustnih kamnin z neprepustnimi (laporji, skrilavci).
Vodotoki Zasavja v celoti spadajo v porečje reke Save. Sava odvaja vode iz celotnega območja
Zasavja, ki je geološko in reliefno zelo razgibano. Sava od Spodnjega Loga pa vse do Radeč teče
po ozki soteski, ki si jo je reka vrezala v karbonatne kamnine (apnenci, dolomiti) (Orožen, 1958).
Skoraj vsi večji savski pritoki v Zagorju, Trbovljah in Hrastniku pritečejo izpod slemen in vrhov
trojanske antiklinale. Ker so večinoma prebili južno glavno antiklinalno gubo, izvirajo v
paleozoičnih dolinskih kotih zelo visoko, tik pod apneniško-dolomitnimi vrhovi in slemeni
(Orožen, 1958).
V Zagorski občini dobiva Sava naslednje pritoke: z desne Šklendrovec, z leve Mošenik in
Medijo. Po severnem robu občine teče Bolska in se izliva v Savinjo (Krajevni leksikon…, 1976).
Vode Zagorske kotline zbira Medija, ki izvira blizu Moravč. Površina zaledja Medije meri 97
km2. Povprečni pretok v obdobju 1961-1990 znaša 2,29 m3/s (Kolbezen, 1998). Njeni pritoki so:
Kandrščica, izpod Trojan priteče Orehovica z Lesjim potokom, tik pred izlivom v Savo priteče
vanjo Kotredeščica (Orožen, 1958).
Potok Trboveljščica izvira tik pod apneniškim vrhom Javorja (Krajevni…, 1976). Njeni glavni
pritoki so Belski potok, Planinščica, Svinščica, Ostenški potok, Golovščica in Pašnica (Uhan,
1993). Trboveljščica se izliva v Savo na savskem levem bregu.
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Desni breg Save oz. severno pobočje Kuma drenirajo krajši potoki s pretežno kraškimi izviri:
Dobovški potok, Ribnik, Mitovščica (Uhan, 1993).
Za Trboveljščico zasledimo podatek, da je njen pretok 200m pred izlivom v Savo v obdobju od
julija do avgusta znašal od 100 do 150 l/s, pretoki ostalih vodotokov pa ne presegajo 10 l/s
(Uhan, 1993).
Vode Hrastniške kotline se zbirajo v Bobnu, ki izvira v kotu med Humičem in Mrzlico ter se po
dokaj strmem pobočju spušča na dolinsko dno Čeč. Preden Čeče zapusti, dobi skoraj na istem
mestu več pritokov. Z leve strani mu dovajajo vodo Goveji potok, Hudi graben in Bobnarica
(Ravenski potok), z desne strani pa združena Zaostenški in Potoški potok. Z desne strani
pritekata v Boben še Studenški in Ojstrski potok. Največji pritok Bobna je Brnica. Brnica prihaja
z vzhodne strani in nastane na Dolu iz treh potokov. To so Bela ali Dolski potok, ki izvira v
dolinskem kotu pod Kalom, Črna, ki prihaja na dan v Peklu za Črnim studencem ter prejema od
zahoda združeni Marnski in Krištandolski potok z Višco, ki prihaja s turske smeri ter Rakovec,
ki izvira na Kovškem pobočju pod Kovško jamo. Potoki, ki napajajo Brnico so močni in tudi ob
času suše ne usahnejo. Črna in Rakovec prihajata na dan v litavskem apnencu, njuna izvira ležita
zato nizko in imata obilo vode. Tako okrepljeni Boben se prebije skozi sotesko in se izlije v Savo
(Orožen, 1958).
Brezniški potok s svojimi pritoki (Brdski potok, Globoki potok, Jepihovec) odvaja vodo v
Savinjo (Orožen, 1958).
2.5.1. VODNA BILANCA
Vodna bilanca je vezana na krogotok vode v naravi in nam pove, da je količina padavin (P)
enaka vsoti količine odtekle (Q) in izhlapele vode (I). To lahko zapišemo v obliki enačbe vodne
bilance
P=Q+I
kar pomeni, da je količina padavin v daljšem obdobju na določenem območju enaka vsoti
odtokov in izhlapevanja.
PREGLEDNICA 7: Vodna bilanca Zasavja (1961-1990) (v mm)
Regija

Padavine (P)

Izhlapevanje (I)

Evropa
734
415
Slovenija
1567
650
Zasavje (ocena)
1350*
650
*Kum-1482 mm, Izlake-1390 mm
Vir: Kolbezn, Pristov, 1998; cv: Solina, 2000.
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Odtok (Q)
319
917
700

Koeficient
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43
59
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Od vseh padavin (100 %) jih odteče 51,9 %, izhlapi pa 48,1 %.
Z vidika vodne bilance se Zasavje uvršča med povprečno vodnate slovenske regije. Povprečna
letna količina padavin je okoli 1350 mm, izstopa pa širše območje Kumljanskega, ki ima zaradi
kraške hidrologije višje odtoke in zato zelo pomembno vodno oskrbno vlogo. Tudi specifični
odtok (20-25 l/s/km2) je nekoliko pod slovenskim povprečjem, kar velja tudi za odtočni količnik
(52 %). Skupni letni odtok Zasavja je okoli 450 milijonov m3 oziroma povprečno nekaj nad 14
m3/s. Povprečna letna količina internih voda na prebivalca Zasavja je 7100 m3, kar je bistveno
nad evropskim povprečjem (4500 m3/prebivalca) in pod zelo visokim slovenskim povprečjem
(9250 m3/prebivalca). Vendar je potrebno pri oznaki temeljnih hidrogeografskih potez pri
Zasavju upoštevati tudi z vidika rabe vodnih virov ugoden položaj ob vodnati Savi (povprečen
letni pretok Save v Zasavju: Litija-170 m3/s; Radeče-221 m3/s). Glede na skupne količine rečnih
voda se Zasavje uvršča med slovenske regije z bogatimi vodnimi viri, temeljni problem pa je
njihova slaba kakovost oziroma avtohtono in alohtono onesnaževanje (Solina, 2000).
2.6.

PRSTI IN RASTLINSTVO

Vpliv prsti in njena sestava na karbonatnih kamninah je zelo pomembna, saj prepustnost prsti
pomembno prispeva h kakovosti vode. Prsti na karbonatnih kamninah so bolj prepustne, zato je
ogroženost vodnih virov večja (Rikanovič, 2008).
Prsti so močno odvisne od geološke podlage. Na visoko ležečih apneniških in dolomitnih
kamninah se nahaja tanka prst. Marsikje prihaja na dan kamnita osnova. Kjer je površje
zakraselo, se v vrtačah nahajajo debelejši sloji prsti (npr. Kumljansko). Na paleozojskih
skrilavcih in peščenjakih je prst debelejša. V najnižjih nadmorskih višinah so se razvile prsti na
terciarni podlagi. Na laškem laporju nastaja težka ilovnata prst. Lažja so tla na govškem
peščenjaku, produ in mladih sarmatskih plasteh (Orožen, 1958).
Glede na relief spadajo tipi prsti v Zasavju med prsti v gričevjih, hribovjih in gorovjih ter med
prsti na kraških ravnikih, planotah in podoljih.
V Zasavju so zastopani štirje (4) tipi prsti (Lovrenčak, 1998, str. 114,115):
- pokarbonatne prsti in rendzine,
- rjave prsti na karbonatnih kamninah, laporju in flišu,
- kisle rjave prsti na nekarbonatnih kamninah in flišu,
- rendzine na karbonatnih kamninah.
Za Zasavje so značilne strnjene gozdne površine, ki jih prekinjajo posamezne travniške in
kmetijske površine. Gozd prekriva več kot polovico vsega površja. Prevladujejo listnati gozdovi,
predvsem bukovi gozdovi (70,4 %) na karbonatni in silikatni podlagi (Marušič, 1998; cv: Solina,
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2000, str. 23).
Gozd je v Zasavju pomemben pokrajinski element z mnogonamenskim pomenom. Pomembno
je, da je uresničevanje njegovih funkcij, ekološke, socialne in gospodarske, optimalno. Zato
mora biti razvoj gozdnih sistemov sonaraven. Upoštevaje mnogonamenski pomen so zasavski
gozdovi uvrščeni v naslednje kategorije (Krajevni…, 1971; cv: Solina, 2000, str. 24):
- varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim pomenom,
- gozdovi v rušni in zaplinjeni coni,
- gozdovi z normalnim gospodarjenjem.
Glavni pomen varovalnih gozdov in gozdov s posebnim pomenom je v zaščiti dolin in tal pred
erozijo. Ti gozdovi kljub gozdnogojitvenim ukrepom sproti propadajo, saj so pod neposrednim
vplivom industrijskih in prometnih imisij. Stanje teh gozdov je torej slabo. Rušni gozdovi so
pretežno rudniški gozdovi, v njih pa zaradi nestabilne podlage ni mogoče normalno gospodariti.
Tam, kjer so tla že umirjena, je gospodarjenje s temi gozdovi vezano na nego mladih sestojev.
Nenormalno je stanje v zaplinjenih gozdovih, kjer bi se sicer povsem normalno gospodarilo.
Stanje teh gozdov je podobno kot pri varovalnih gozdovih izjemno slabo. Gozdnogospodarski
cilji so tako le v ohranitvi kakršnekoli vegetacije. Gozdovi z normalnim gospodarjenjem so v
boljšem položaju kakor prvi dve kategoriji, čeprav imajo sicer slabo stopnjo negovanosti, ki
vpliva na biološko in ekološko stabilnost. Ta se lahko izboljša z intenzivnejšimi
gozdnogospodarskimi ukrepi (Flis, 1998; cv: Solina, 2000, str. 24).
V letu 1988 je bilo samo 1,8 odstotka zasavske bukve zdrave. Hrasti in ostali trdi listavi so bili v
tem času srednje poškodovani. Kar 84 odstotkov vseh poškodb v zasavskih gozdovih naj bi
povzročal onesnažen zrak. Leta 1991 je bila zasavska smreka 2-krat, zasavska bukev pa kar 10krat bolj poškodovana kot slovenska. Zasavski gozd se uvršča med najbolj poškodovane
slovenske gozdove, kar potrjujejo tudi popisi epifitskih lišajskih vrst (Batič, 2001; cv:
Elaborat…, 2008, str. 28).
Vegetacijski in prsteni pokrov sta zelo pomembna dejavnika pri zaščiti podzemnih voda, saj
omogočata fizikalne in biogeokemijske procese, ki lahko učinkovito kontrolirajo nekatere
skupine onesnaževalcev kot so pesticidi, mikroorganizmi ter težke kovine in s tem zmanjšajo ali
preprečijo njihov vpliv na podzemne zaloge pitne vode (Šolc, 2000, str. 35). Gozd ima varovalno
funkcijo, saj zagotavlja večjo odpornost razgibanega površja na erozijske procese. Ta funkcija
gozda je zelo pomembna z vidika varovanja ustrezne kakovosti virov pitne vode.
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POSELITEV V ZASAVJU

V 60. letih 20. stoletja je Zasavje imelo značaj redko naseljenega območja med dvema
močnejšima civilizacijskima jedroma, Ljubljansko in Celjsko kotlino (Vrišer, 1963). Poseljenost
se je do danes povečala, zlasti v dolinskih območjih, kjer so se izoblikovala večja mesta kot
regionalni centri. Še vedno pa prebivalci regije močno gravitirajo k Ljubljanski in manj k Celjski
kotlini (Onesnaženost…, 2001).
PREGLEDNICA 8: Površina, število prebivalcev in gostota prebivalstva v zasavskih občinah na
dan 31.12. 2007
Občina

površina
(km2)

število prebivalcev gostota prebivalstva
(31.12.2007)
(preb./km2)

Zagorje ob Savi

147,1

17 167

116,7

Trbovlje

58,0

17 761

306,2

Hrastnik

58,6

10 298

175,7

Zasavje

263,7

45 226

171,5

Slovenija

20 273

2 025 866

99,9

Vir: Statistični letopis, 2008
V Sloveniji je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije leta 2007 (na dan 31.12.)
živelo 2 025 866 prebivalcev. V Zasavju je na ta dan živelo 45 226 prebivalcev, kar predstavlja
2,23 % vseh prebivalcev Slovenije. Največ prebivalcev je živelo v občinah Trbovlje, Zagorje ob
Savi, manj pa v občini Hrastnik (SURS, 2008).
Podatki o gostoti prebivalstva kažejo, da je gostota prebivalcev leta 2007 v zasavskih občinah
znašala 171,5 preb./km2 in je nad slovenskim povprečjem, ki je leta 2007 znašala 99,9 preb./km2.
Prebivalstvo je neenakomerno razporejeno. Največ prebivalcev živi v kotlinah in dolinah, kjer je
poselitev strnjena. Obsežni predeli višjih nadmorskih višin Posavskega hribovja so redko
poseljeni. Mesta so nastala v kotlinah in dolinah in se zaradi pomanjkanja prostora ter
ravninskega sveta širijo v hribovito obrobje kotlin in dolin (Onesnaženost…, 2001).
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Število prebivalcev

GRAFIKON 3: Gibanje števila prebivalcev v Zasavju (na dan 31.12.)
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Vir: Statistični letopis, 2008
Podatki kažejo, da se število prebivalcev Zasavja zmanjšuje, kar je posledica negativnih
selitvenih gibanj iz Zasavja. Leta 2007 se je iz Zasavja izselilo 381 oseb, priselilo pa 263 oseb.
Največ oseb se je odselilo v Osrednjeslovensko in Savinjsko regijo, od koder se jih je tudi največ
priselilo.
Naravno gibanje prebivalstva v Zasavju izkazuje trend negativnega prirastka v vseh treh občinah
(SURS, 2008).
PREGLEDNICA 9: Naravno gibanje prebivalstva v Zasavju (1995 – 2007)

Trbovlje

Hrastnik

Občina

Število
živorojenih
100
76
86
70
81
84
77

Število
umrlih
97
74
113
110
128
118
136

Naravni
prirast
3
-2
-27
-40
-47
-34
-59

2007
2006
2005
2003
2002
2000
1995

152
150
122
125

180
205
195
217

-28
-55
-73
-92

2007
2006
2005
2003
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Število
živorojenih
131
132
157

Število
umrlih
220
225
222

Naravni
prirast
-89
-93
-65

2002
2000
1995

197
161
153
137
156
145
189

166
180
188
150
165
180
180

-31
-19
-35
-13
-9
-35
-9

2007
2006
2005
2003
2002
2000
1995

Leto

Vir: SURS, 2008
Zasavje je razgibano hribovito območje. Prebivalci so se v tem težko preglednem hribovitem
območju naselili sprva v ozkih dolinah in manjših kotlinah, kasneje se je poselitev razširila na
številne planote v višjih legah. Posamezna strnjena naselja so nastala na višjih uravnavah,
povsod drugod se širijo manjši zaselki in samotne kmetije (Onesnaženost…, 2001).
Na planotah v zasavskem hribovju živi predvsem kmečko prebivalstvo. Poselitev je razpršena,
veliko je zaselkov in posameznih kmetij, ki jih obdajajo kmetijske površine večjega ali manjšega
obsega. Poselitev kraških območij Zasavja je redka in razpršena, kar zmanjšuje možnost nadzora
nad obremenjevanjem z odpadnimi vodami. V dolinah in kotlinah je poselitev intenzivnejša,
prebivalstvo je našlo zaposlitev v rudarstvu in industriji. Tu so se oblikovala večja naselja oz.
mesta (Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik) (Onesnaženost…, 2001).
Poselitev vpliva na obremenjenost vodnih virov. Glavni pritiski na vodne vire s strani poselitve
in razvoja infrastrukture so kmetijstvo, odlagališča odpadkov, odpadne vode, promet in gradbena
dela nasploh.
2.8.

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

V strukturi gospodarstva regije Zasavje je še vedno najmočneje zastopana dejavnost rudarstvo in
predelovalne dejavnosti s 36,7%. Zasavje je leta 2004 po poslovnih prihodki na zaposlenega
zaostajalo za slovenskim povprečjem za 38,4%. Nominalno so se povprečni poslovni prihodki v
obdobju 2001-2004 povečali za 27,8%. Dodana vrednost na zaposlenega se je v istem obdobju
povečala za 19,7%, vendar je zasavska regija v letu 2001 dosegala 82,3% slovenskih poslovnih
prihodkov na zaposlenega, v letu 2004 pa le 68,4%. Kazalci donosnosti, produktivnosti in
delovne stroškovnosti zaostajajo za slovenskim povprečjem. Poslovni prihodki na zaposlenega,
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dodana vrednost na zaposlenega ter stroški dela na zaposlenega prav tako zaostajajo za
slovenskim povprečjem. Pri naštetih kazalcih razlika do slovenskega povprečja narašča (RRP,
2007).
Zasavska kmetijska zemljišča v uporabi obsegajo 23,2% vseh zemljišč v Zasavju oziroma 1,3%
vseh slovenskih kmetijskih zemljišč v uporabi. Travniki in pašniki obsegajo največ kmetijskih
površin, kar 91,8%, sledijo njive in vrtovi s 7,2% (RRP, 2007).
Vse kmetije so v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami. Kmetije so razdrobljene in
obsegajo povprečno od 5 do 10 ha (43,5% vseh kmetij). Povprečna velikost kmetijskega
gospodarstva je 5,97 ha, kar je za 0,7 ha nad slovenskim povprečjem. To dokazujejo tudi podatki
o uveljavljanju neposrednih plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo,
kjer kmetje uveljavljajo subvencije za gorsko-višinske, strme in gričevnato hribovite kmetije
(RRP, 2007).
Trenutno je v Zasavki regiji 1.047 aktivnih kmetijskih gospodarstev s skupno 6.131 ha
kmetijskih zemljišč v uporabi. Največ kmetij je v občini Zagorje ob Savi (64,4%), sledi občina
Hrastnik (18,3%) ter občina Trbovlje (17,3%) (RRP, 2007).
Razmere za kmetovanje so zelo neugodne. Kmetijske površine se razprostirajo na 300 do 900
metrov nadmorske višine. Intenzivnost pridelave v strmih legah je v primerjavi z ravninskimi
legami dosti manjša. Strojna obdelava površin je otežena ali pa zahteva posebno mehanizacijo, ki
je cenovno težje dostopna. Poljedelstvo zaradi neugodnega terena ni razvito. Na njivah
prevladujejo krmne rastline ter žita za pridelavo zrnja, za samooskrbo se prideluje zelenjava in
krompir. Osnovna kmetijska dejavnost je živinoreja, predvsem govedoreja (krave molznice,
dojilje, pitanci) in reja drobnice (ovce, koze). V zadnjih letih močno upada reja perutnine, ki je
bila na tem območju precej razvita. Stalež živali se vsako leto zmanjšuje, saj povpraševanje po
mesu upada. V kmečkih ekstenzivnih nasadih prevladujejo jablane in hruške (RRP, 2007).
Starostna struktura gospodarjev na kmetijah je zelo neugodna. Največji delež gospodarjev je
starih nad 64 let (30%), sledijo gospodarji stari od 55-64 let (24%), samo 5,6 % gospodarjev na
kmetijah pa je mlajših od 35 let. Neugodna je tudi izobrazbena struktura kmečkega prebivalstva:
55,68% gospodarjev ima končano osnovno šolo ali manj, 29,3% poklicno šolo in samo 14,8% jih
ima srednješolsko oziroma višjo izobrazbo (RRP, 2007).
Število kmetij, vključenih v oblike sonaravnega kmetovanja oziroma Slovensko kmetijsko
okoljskega programa v letu 2005 predstavlja kar 44,6% vseh kmetij v Zasavju. Eden od ukrepov
SKOP programa je tudi ukrep ekološkega kmetovanja (RRP, 2007).
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PREGLEDNICA 10: Podatki o številu kmetij usmerjenih v Slovensko kmetijsko okoljski
program (SKOP)
Občina
2001
2004
55
Hrastnik
59
Trbovlje
329
348
Zagorje ob Savi
Zasavje
329
462
Vir: ARSKTRP, podatki iz zbirnih vlog 2004 – 2005

2005
58
59
350
467

Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, ki upošteva kmetijo kot celosten eko
sistem (tla-rastline-živali-človek) in skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov. Ne pomeni
le prepovedi kemično sintetičnih pesticidov in umetnih gnojil, temveč način kmetovanja, ki
istočasno bistveno prispeva k boljši kakovosti okolja in manjšemu obremenjevanju narave.
Cilji ekološkega kmetijstva so: ohranjanje rodovitnosti tal, sklenjeno kroženje hranil, živalim
ustrezna reja in krmljenje, pridelava zdravih živil, zaščita naravnih življenjskih virov (tla-vodazrak), minimalna obremenitev okolja, aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti,
varstvo energije in surovin, zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu.
Število ekoloških kmetij se je v letih 2003-2005 povečalo za 18,4%: največje povečanje je
opazno v občini Zagorje ob Savi (za 66,7%).
PREGLEDNICA 11: Podatki o številu ekoloških kmetij po občinah
Občina
2003
4
Hrastnik
3
Trbovlje
18
Zagorje ob Savi
Zasavje
25
Vir: Podatki iz zbirnih vlog 2003 – 2005

2004
5
7
22
34

2005
6
10
30
46

Onesnaženje, ki izhaja iz človekovih dejavnosti najpogosteje vključuje organske snovi, fosfate,
amonijake, nitrate, bakterije in viruse, predvsem iz prometa pa izvirajo ogljikovodiki, olja in
težke kovine.
Kmetijske dejavnosti, ki negativno vplivajo na podzemno vodo so skladiščenje, prevažanje in
uporaba kmetijskih odpadkov (gnoj, gnojnica, gnojevka, silažna tekočina) ter uporaba umetnih
gnojil in zaščitnih sredstev. Uporaba hlevskega gnoja ni vprašljiva, problematično pa je polivanje
z gnojevko v neustreznih količinah in ob nepravem času izven vegetacijske dobe ter prosto
iztekanje gnojnice iz hlevov oziroma gnojišč (Šolc, 2002).
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Znaten delež onesnaževanja kraških izvirov odpade na gnojevko. Živinorejci, ki imajo manjše
gnojnične jame, ko morajo vsak mesec razprševati po obdelovalni zemlji. Gnojevka se
razmeroma hitro preliva v talno vodo in izvire (Gams, 2002).
Gozdarstvo s prekomernim krčenjem gozda posega v vodno bilanco in stabilnost krovne plasti,
uporaba herbicidov in insekticidov pa lahko povzroči neposredno onesnaženje podzemne vode
(Kranjc, 1996; cv: Šolc, 2002).
3.

POMEN VIROV PITNE VODE ZA REGIONALNO VODO OSKRBO

Regionalna oskrba prebivalcev s pitno vodo zajema pravno – ekonomsko – tehnične (P-E-T)
vidike. Pri reševanju tehničnih vidikov je treba upoštevati temeljno povpraševanje, tj. oskrba
prebivalcev s pitno vodo, in naravne ter antropogene danosti razpoložljivosti vodnih virov.
Ekonomski vidiki, ki povzemajo stroške in koristi, izhajajo iz tehničnih rešitev. Pri pravnih
vidikih regionalne oskrbe so pomembne podlage za upravljanje in razpolaganje oziroma
gospodarjenje z vodooskrbnim sistemom, na kar pa močno vpliva izbira sistema organiziranosti
(Oskrba…, 2006).
Varna oskrba s pitno vodo v regiji temelji na zagotovitvi (Mariborski vodovod, 2006):
- dostopa prebivalcem regije do dobre, varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo,
- zadostnih količin virov pitne vode in racionalnega koriščenja vodnih virov,
- regionalnega povezovanja in racionalne rabe pitne vode kot naravnega vira,
- sistema oskrbe s pitno vodo v katerega bodo potrošniki imeli zaupanje,
- zadostnih razpoložljivih količinah pitne vode in
- povezanosti vodovodnih sistemov.
Oskrba prebivalcev s pitno vodo sloni na dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe,
ki jo mora zagotavljati lokalna skupnost. Oskrba vode iz izvirov (in še dodatno kakovosti pitne
vode) je v Sloveniji odraz naravnih danosti – vse bolj je zaostrena na vodnih območjih (npr.
porečja Mure in Primorske), kjer so naravne danosti manj ugodne (Oskrba…, 2006).
Učinkovitost vodooskrbe mora izpolnjevati pet bistvenih zahtev. Mednje štejemo varnost oskrbe
(zagotavljanje ustreznih količin pitne vode), kakovost (zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne
vode), nivo storitve strankam (kakovost storitev, ki jih opravlja javna služba oskrbovancem),
trajnost (zagotavljanje razvoja in nemotenega delovanja javne službe v prihodnosti) in
gospodarnost oziroma ekonomičnost opravljana dejavnosti oskrbe z vodo (povezana z
infrastrukturo, organizacijskimi oblikami, idr.) (Oskrba…, 2006).
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SLIKA 6: Pet stebrni model za primerjavo učinkovitosti dejavnosti oskrbe z vodo

vir: Mariborski vodovod, 2006
Vrstni red omenjenih zahtev Slika 9 (od leve proti desni) kaže na prioritete, ki jih katerikoli
pravni subjekt zadolžen za oskrbo s pitno vodo zasleduje pri opravljanju vodooskrbe na
območju, ki ga pokriva. Potrebe prebivalstva in gospodarstva po vodi, ki jih želi oz. mora
lokalna skupnost zagotavljati, pa niso popolnoma v njenem dosegu, saj Zakon o vodah določa,
da država zagotavlja vodo. Tu pa se začne novo »sivo« območje, v katerem je treba določiti,
kolikšno je upravičeno povpraševanje po vodi, kakšen je standard vodooskrbe v RS, kako se
ugotavlja dobro gospodarjenje in kakšna naj bo ekonomska učinkovitost vodooskrbe. Potrebe po
vodi se običajno delijo na dve glavni področji, saj govorimo o zagotavljanju vode v javno korist
ter zagotavljanje v komercialne namene (Oskrba…, 2006).
SLIKA 7: Potrebe po vodi

vir: Oskrba…, 2006
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Slovenija je gledano z vidika celotnega ozemlja bogata z vodnimi viri, čeprav niso enakomerno
prostorsko razporejeni. Vodne površine v Sloveniji pokrivajo okoli 272 km2, v geoloških enotah,
ki lahko prevajajo in akumulirajo podzemno vodo, pa je okoli 50 m3/s dinamičnih zalog.
Podobno kot v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji v skladu z Okvirno vodno smernico
uvajamo celovito upravljanje z vodnimi viri. Prednostna naloga je odpravljanje škodljivih
vplivov na vode, zagotavljanje vode primerne kakovosti vode za človeka in naravne ekosisteme
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti (ARSO, 2008).
V Sloveniji med najpomembnejše vire oskrbe s pitno vodo štejemo območja talne vode (54% vse
načrpane vode) in kraške izvire (43%), le nekaj odstotkov pa se črpa iz rek (Brečko Grubar,
2006).
Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor ima v Sloveniji dostop do pitne vode 95%
podeželskega prebivalstva in vsi prebivalci v urbanem okolju (Okolje v Sloveniji 1996, 1998).
Po številu uporabnikov pa ločimo javno, lokalno ali individualno vodovodno omrežje. Iz javno
organiziranih vodovodnih sistemov se oskrbuje kar 75% prebivalstva, kar je glede na naravne
razmere kar velik delež (Rismal, 1993).
3.1.

VODNA OSKRBA V ZASAVJU

V Zasavju so bila leta 2000 skoraj vsa gospodinjstva priključena na vodovodna omrežja v
upravljanju javnih komunalnih podjetij ali na manjše, krajevne (lokalne, vaške) vodovodne
sisteme. Kljub temu je problematika vodovodne oskrbe višje ležečih manjših naselij Zasavja
zaradi motenj v oskrbi s kakovostno pitno vodo še vedno pereča (RRP, 2002).
Zasavje zaradi slabše kakovosti za oskrbo s pitno vodo ne uporablja površinskih vodnih tokov.
Temeljni vir vodne oskrbe tako predstavljajo izviri. Za črpanje pitne vode se praviloma
uporabljajo kraški in nekraški izviri. Večina zajetih kraških in nekraških izvirov označuje
skromna (pod 1 l/s) ali srednja (1-10 l/s) izdatnost, sezonsko nihanje in večja pokrajinska
občutljivost hidrogeografskih zaledij (RRP, 2002).
PREGLEDNICA 12: Elementi vodooskrbe v zasavskih občinah
Elementi vodooskrbe v Zasavju 2006
število
Vodooskrbni
prebivalcev
sistem
priključeno na
občine
javni vodovod
Trbovlje
18 800
Hrastnik
8 260

distribucija vode
m3/dan

št. priključkov

ocena dolžine
omrežja (km)

6 600
4 356

2 410
1 445

82
90,2
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Elementi vodooskrbe v Zasavju 2006
Zagorje ob
9 823
1 990
1 782
Savi
SKUPAJ
36 883
12 946
5 637
Vir: Zavod za zdravstveno varstvo, izpostava Hrastnik, 2006

79,3
251,5

Upravljavec objektov in naprav javnih vodovodnih sistemov v Zasavju so javna komunalna
podjetja iz vseh treh občin. Upravljavci so tehnično opremljeni in strokovno usposobljeni za
opravljanje te dejavnosti. Redno se preverja kakovost vode, ki mora biti v skladu z veljavnim
pravilnikom in o tem obvešča tudi uporabnike. Praviloma imajo zajetja v javni uporabi določena
vodovarstvena območja z varstvenimi režimi. Uporabniki vodo plačujejo, poleg tega pa
poravnavajo tudi takso za obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami.
Po podatkih Komunalno in stanovanjskega podjetja Hrastnik, ki ima v oskrbi šest vodooskrbnih
sistemov, s skupno 13 vodnimi viri, z vodo oskrbujejo 8260 prebivalcev, kar predstavlja 77%
prebivalcev občine. Vodni sistemi, ki so v upravljanju, oskrbujejo z vodo naselja Hrastnik,
Boben, Dol pri Hrastniku, Čeče, Prapretno, Studence, Brnica, Kovk, Podkraj, Brdca in Zgornje
Marno. Vodni viri v Hrastniku imajo izdatnost do 3 180 000 m3/leto vode, v celem letu pa občina
porabi približno 850 000 m3/leto (Interni…, 2008).
PREGLEDNICA 13: Hrastnik – količina prodane vode v 1000 m3
Leto

Gospodarstvo

%

Negospodarstvo

%

Skupaj

%

1985

797

57,3

595

42,7

1392

100

1990

711

57,5

526

42,5

1237

100

1995

499

49,8

504

50,2

1003

100

1996

500

49,9

503

50,1

1003

100

1997

546

50,6

534

49,4

1080

100

1998

481

48,1

519

51,9

1000

100

1999

440

46,7

494

52,4

943

100

2000

410

44,8

506

55,2

916

100

2001

352

41,6

494

58,4

846

100

2002

333

40,3

494

59,7

827

100

2003

301

37,5

502

62,5

803

100

2004

300

38,5

480

61,5

780

100

2005

314

39,6

488

61,6

792

100

2006

337

41,8

470

58,2

807

100

2007

339

41,9

471

58,1

810

100

Vir: Komunalno – stanovanjsko podjetje Hrastnik d.d., 2008
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Poraba vode v vodooskrbnem sistemu Hrastnik se od konca 80. let prejšnjega stoletja zmanjšuje,
vzrok pa je propad dela industrije ob tranziciji gospodarstva v prvi polovici 90. let prejšnjega
stoletja in pa uvajanje novih, bolj učinkovitih proizvodnih procesov v industriji. Poraba pitne
vode v negospodarstvu, ki vključuje tudi porabo prebivalstva se tudi znižuje, vendar trend ni tako
izrazit.
GRAFIKON 4: Hrastnik – količina prodane vode v 1000 m3
Prodana voda v 1000 m3 v Hrastniku

Skupaj
Gospodarstvo
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Vir: Komunalno – stanovanjsko podjetje Hrastnik d.d., 2008
V občini Trbovlje ima javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. v upravljanju dva vodooskrbna
sistema; vodoskrbni sistem Trbovlje in Novo pokopališče, ki oskrbujeta celotno območje mesta
Trbovlje. Velika večina prebivalcev (94%) se oskrbuje z vodo iz vodooskrbnega sistema
Trbovlje, ostali prebivalci občine Trbovlje pa imajo urejena lastna zajetja. Gre za naselja v višjih
legah kot so Čeče, Dobovec, Retje. Posebnost je vodooskrbni sistem Dobovec, ki posreduje vodo
iz vrtine ob reki Savi v vas Dobovec na nadmorski višini 676 m, vendar omenjeni sistem ni v
upravljanju Komunale Trbovlje (Interni…, 2008).
Vodni viri v Trbovljah dajejo skupaj 7 500 00 m3/leto vode, od tega se porabi 900 000 m3/leto.
Po podatkih komunalnega podjetja iz Trbovelj imajo v omrežju 40% izgube.
PREGLEDNICA 14: Trbovlje – količina prodane vode v 1000 m3
Leto

Gospodarstvo

%

Gospodinjstva

%

Skupaj

%

2000

433

36,1

765

63,9

1198

100

2001

423

37,1

717

62,9

1140

100

2002

338

31,8

724

68,2

1062

100

2003

293

29,0

717

71,0

1010

100

2004

252

26,8

687

73,2

939

100
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Leto

Gospodarstvo

%

Gospodinjstva

%

Skupaj

%

2005

241

26,3

675

73,7

916

100

2006

234

26,0

664

74,0

898

100

2007

225

25,6

653

74,4

878

100

Vir: Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., 2008
Skupna poraba vode v vodooskrbnem sistemu Trbovlje se od leta 2000 zmanjšuje, tako v
gospodarstvu, kot tudi v gospodinjstvih. Vzrok prvega je propad dela industrije ob tranziciji
gospodarstva v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja in pa uvajanje novih, bolj učinkovitih
proizvodnih procesov v industriji. Poraba v tem sektorju se je skoraj prepolovila glede na leto
2000. Poraba pitne vode v gospodinjstvih se tudi znižuje, vendar ne tako izrazito. Delež
porabljene vode v gospodinjstvih znaša že skoraj 75 %.
GRAFIKON 5: Trbovlje – količina prodane vode v 1000 m3
Prodana voda v 1000 m3 v Trbovljah
1400
1200
1000
Skupaj

800

Gospodinjstva

600

Gospodarstvo

400
200

07
20

06
20

05
20

04
20

03
20

02
20

01
20

20

00

0

Vir: Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., 2008
V občini Zagorje ob Savi ima Javno komunalno podjetje d.o.o. Zagorje v upravljanju sedem
vodooskrbnih sistemov, ki oskrbujejo s pitno vodo prebivalce v naseljih Zagorje, Kisovec,
Strahovlje in Šemnik (Interni…, 2008).
Po podatkih upravljavca vodni viri v občini Zagorje ob Savi s pitno vodo oskrbujejo 9850
prebivalcev. Vsi viri priključeni na javni vodovod pa imajo letno izdatnost okrog 1 500 000
m3/leto pitne vode, v samem sistemu pa jo porabijo 550 000 m3/leto (Interni…, 2008).
PREGLEDNICA 15: Zagorje ob Savi – količina prodane vode v 1000 m3
Leto

Gospodarstvo

%

Gospodinjstva

%

Skupaj

%

2000

97

15,7

521

84,3

618

100
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Leto

Gospodarstvo

%

Gospodinjstva

%

Skupaj

%

2001

112

18,2

503

81,8

614

100

2002

111

18,6

487

81,4

598

100

2003

112

18,9

483

81,1

596

100

2004

95

16,8

473

83,2

568

100

2005

109

19,1

461

80,9

570

100

2006

92

16,7

457

83,3

549

100

2007

86

16,0

454

84,0

539

100

Vir: Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., 2008
Skupna poraba vode, ki jo Javno komunalno podjetje d.o.o. Zagorje zaračuna svojim
odjemalcem se od začetka leta 2000 zmanjšuje, vendar z nekaj izjemami. Vzroke manjše porabe
lahko iščemo v dejstvu, da je del industrije ob tranziciji gospodarstva v prvi polovici 90. let
prejšnjega stoletja propadel, hkrati pa so zaprli tudi tamkajšnji rudnik rjavega premoga.
Obstoječa industrija v proizvodnjo uvaja nove in bolj učinkovite proizvodnih procesov v
industriji. Tudi v gospodinjstvih se raba zmanjšuje od leta 2000, vendar ne tako hitro, kot v
gospodarstvu. Delež porabljene vode v gospodinjstvih znaša že skoraj 85 %.
GRAFIKON 6: Zagorje ob Savi – količina prodane vode v 1000 m3
Prodana voda v 1000 m3 v Zagorju ob Savi
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Vir: Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., 2008
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KAKOVOST PITNE VODE NA OBMOČJU ZASAVJA

Zahteve za zdravstveno ustreznost pitne vode in pogoje za njeno zagotavljanje zaradi varovanja
zdravja ljudi predpisuje Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004) in njegove spremembe.
Zdravstvena ustreznost pitne vode se ugotavlja z odvzemom in preiskavami vzorcev v okviru
strokovnega in inšpekcijskega nadzora. Preiskave vzorcev pitne vode so:
- mikrobiološke (MB) in
- fizikalno – kemijske (FK).
Preiskave se izvajajo redno, občasno, ali glede na higienske indikacije. Pitna voda se ocenjuje
kot zdravstveno ustrezna oziroma neustrezna. Zdravstveno ustrezna je tista pitna voda, za katero
preiskave vzorcev pokažejo ustreznost zahtevam tega pravilnika ter obratno.
Redne preiskave pitnih voda iz javne vodooskrbe za celotno območje Zasavja opravlja Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana, izpostava Hrastnik in zajemajo redne in občasne mikrobiološke
ter fizikalno – kemijske preiskave (Preglednica 16 in 17):
PREGLEDNICA 16: Redne mikrobiološke preiskave
Parameter

Mejna vrednost parametra
(število/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterokoki
Pseudomonas aeruginosa
Število kolonij pri 22 °C
Število kolonij pri 37 °C
Vir: Pravilnik o …, 2004

0
0/250 ml
100/ml
20/ml

Sledi vseh navedenih mikrobioloških parametrov v preglednici 4 kažejo na prisotnost
onesnaženja fekalnega izvora.
PREGLEDNICA 17: Redne fizikalno – kemijske preiskave
Parameter

Mejna vrednost parametra

Enota

temperatura
barva
vidne nečistoče
okus
vonj
motnost
pH

do 25
0,5
brez
sprejemljiv
sprejemljiv
5
6,5-8,5

°C
m-l
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Parameter

Mejna vrednost parametra

Enota

elektroprevodnost
poraba KMnO4
TOC
amonij
železo
aluminij
klor (prosti)
Vir: Pravilnik o …, 2004

2500
10
4 in brez sprememb
0,1
0,2
0,2
0,3-0,5

mg KMnO4/l
mg C/l
mg NH4/l
mg/l
mg/l
mg/l

Za zagotavljanje zdravstveno primerne, kakovostne oskrbe s pitno vodo je potreben natančen
kataster dejanskih in potencialnih virov onesnaževanja v hidrogeografskem zaledju črpališč,
ocena pokrajinske obremenjenosti (poselitev, novogradnje, odpadne vode gospodinjstev in
živinoreje, odlaganje odpadkov, ceste itd.) in nadaljnje sprejemljivosti črpanja, določitev
vodovarstvenih pasov in vodovarstvenih režimov zaledij vseh regionalno pomembnih črpališč
(6): Šemnik, Strahovlje, Kotredež, Mitovšek, Pekel, Ribnik (Hrastnik).
»Zaskrbljujoče je dejstvo, da v obdobju 1990–1998 v državni monitoring kakovosti izvirov HMZ
RS (82 izvirov) niso bili vključeni zasavski izviri« (Plut, 2004).
Podzemno vodo ogroža večina človekovih dejavnosti, predvsem pa tiste, ki ne upoštevajo
varovanja okolja in ranljivosti vodonosnikov. Podzemne vode ogrožajo tako točkovni kot
razpršeni viri onesnaženja ter prekomerno črpanje podtalnice, ki poruši hidravlično ravnovesje v
vodonosniku. Med točkovne vire onesnaženja uvrščamo industrijo, obrtno dejavnost,
skladiščenje nevarnih snovi, deponije odpadkov, opuščene in skrite deponije odpadkov, odkope
gramoza ter gradnje. Razpršeni viri onesnaženja pa prihajajo predvsem iz kmetijske dejavnosti,
poselitve in prometne infrastrukture. Parametri, značilni za onesnaževanje, ki izvira iz kmetijske
dejavnosti, so nitrati, amonij fosfati, kalij in pesticidi oziroma fitofarmacevtska sredstva - FFS.
Povišanje vsebnosti navedenih parametrov pa je lahko tudi posledica neurejenega
kanalizacijskega omrežja (amonij, nitrati, ortofosfati, kalij) ali neustreznega skladiščenja
oziroma skritih deponij odpadkov (Krajnc, 2004).
Na osnovi analiz podatkov mikrobiološke in fizikalno kemijske analize vzorcev pitne vode in z
vidika določanja regionalnih prioritet zaščite zaledij črpališč pitne vode so se v drugi polovici 90.
let občine Zasavja uvrstile v naslednje skupine:
1. občine, ki so imele z vidika slovenskega povprečja nadpovprečno velik delež
mikrobiološko neustreznih vzorcev pitne vode: Hrastnik (44 %) in Zagorje (40 %, tudi
nekoliko nadpovprečen delež fizikalno kemijskih neustreznih vzorcev pitne vode);

43

Dejan Zupanc – Diplomsko delo

2.

Geografska zasnova sanacije zaledij virov pitne vode v Zasavju

občine, ki so imele z vidika slovenskega povprečja nekoliko večji delež mikrobiološko
neustreznih vzorcev pitne vode: Trbovlje (15 %), a nekoliko nadpovprečen delež
fizikalno kemijsko neustreznih vzorcev pitne vode (RRP, 2002).

PREGLEDNICA 18: Zasavje - delež (%) mikrobiološko (MB) in fizikalno kemijsko (FK)
neustreznih vzorcev pitne vode (1997-2006)
1997
1998
1999
2001
2002
2003
Občina
MB FK MB FK MB FK MB FK MB FK MB FK
/
/
Hrastnik
50
0
31 15 52
15
27
7
23
8
Trbovlje
20
0
16
6
10
23
7
/
5
7
8
5
Zagorje
45
0
41
0
34
4
20
8
19
3
/
/
29 9
(SL (SL
ZASAVJE 38 0
32
14
18
8
16
6
8
5
O= O=
10) 7)
Vir: Interni podatki ZZV Ljubljana; cv: Solina, 2000
Vir: Interni podatki ZZV Ljubljana, 2008

2006
MB FK
23
/
8
/
25
/

19

/

Delež neustreznih mikrobiološko in fizikalno – kemijsko neustreznih vzorce pitne vode se je do
leta 2003 zmanjševal, leta 2006 pa je zopet zaslediti rahlo povišan rezultat.
Za izvajanje redne preiskave vode iz javne vodooskrbe v Zasavju je zadolžen Zavod za
zdravstveno varstvo, izpostava Hrastnik. Podatki kažejo, da je bilo leta 2006 v okviru rednih
preiskav na sistemih javnih vodovodov odvzetih 285 vzorcev vode za nadaljnjo mikrobiološko in
fizikalno-kemijsko analizo. Večji delež, 196 vzorcev, kar predstavlja 69 % vzorcev je bilo vzeto
na samih omrežjih, medtem ko je bilo 89 vzorcev oz. 31 % vzetih v zajetjih, pred pripravo vode
za nadaljnjo uporabo odjemalcev. Rezultati kažejo, da je bilo leta 2006 50 % vzorcev, vzetih na
samih zajetjih, pred nadaljnjo pripravo vode neustreznih. Med njimi so v 37 vzorcih zasledili
bakterijo Esherichia Coli, ki je v prvi vrsti glavni indikator fekalnega onesnaženja. Pojavnost
E.Coli pogosto spremlja tudi povečano število koliformnih bakterij, ki so tudi indikator
fekalnega onesnaževanja. Onesnaženost z zgoraj omenjenima skupinama bakterij zasledimo v 84
% vseh neustreznih vzorcev pred pripravo vode.
PREGLEDNICA 19: Kakovost vzorcev pitne vode v zasavskih občinah leta 2006
Mikrobiološke preiskave vzorcev pitne vodne v letu 2006
Vodooskrbni
sistem občine

REDNE PREISKAVE
št. odvzetih vzorcev
št. neustreznih vzorcev
vsi

pred
po
vsi
pripravo pripravi
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Mikrobiološke preiskave vzorcev pitne vodne v letu 2006
Trbovlje
80
16
64
6
5
1
5
5
Hrastnik
108
45
63
25 22
3
19 18
Zagorje ob Savi 97
28
69
24 17
7
17 14
SKUPAJ
285 89
196
55 44
11
41 37
Vir: Zavod za zdravstveno varstvo Republike Slovenije, izpostava Hrastnik, 2007

1
3
4

Ključen problem vodne oskrbe s pitno vodo v Zasavju predstavlja pogosto neprimerna kakovost
načrpane pitne vode (RRP za Zasavje, 2002).
V Zasavju je prisoten trend postopnega širjenja osrednjih občinskih vodovodov in zmanjševanja
lokalnih (krajevnih) vodovodov, ki imajo črpališča manjše izdatnosti in hidrogeografska zaledja
praviloma večje pokrajinske občutljivosti. Kontrola kakovosti pitne vode lokalnih vodovodov je
praviloma neredna, kar povečuje zdravstveno tveganje vodne oskrbe prizadetih prebivalcev.
Kontrola vodooskrbnih sistemov, ki jih imajo v upravi javna komunalna podjetja, je pogostejša
in v skladu s smernicami Pravilnika o pitni vodi. Težavnost oskrbe prebivalcev, podjetij in
ustanov s kakovostno pitno vodo potrjuje tudi regionalna analiza mikrobioloških in fizikalno
kemijskih parametrov načrpane vodovodne vode (ZZV, 2004).
Eden izmed temeljnih okoljskih in prostorskih problemov Zasavja predstavlja tudi neustrezna
kakovost pitne vode, kjer izstopa zlasti velik delež mikrobiološko neustreznih vzorcev pitne vode
v regionalno pomembnih črpališčih. Zato spada izboljšanje kakovosti pitne vode regionalno
pomembnih črpališč med prioritetne naloge na področju izboljšanja kakovosti okolja v regiji
Zasavje.
3.4.

VODOVARSTVENA OBMOČJA VODNIH VIROV V ZASAVJU

Vodovarstvena območja vodnih virov v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju ob Savi so določena z
občinskimi odloki. Z njimi je vsaka občina ob upoštevanju geoloških in hidrografskih razmer,
kakovosti in izdatnosti vodnega vira, tehničnega načina izrabe, vrste in lege zajetja določila
varstvene pasove za posamezne vodne vire. Posameznemu vodnemu viru so podane parcelne
številke, ki se nahajajo na območju vodovarstvenega območja.
Na območju treh zasavskih občin se nahaja 39 vodnih virov ter njihovih vodovarstvenih območij.
Za potrebe izdelave diplomskega dela smo se osredotočili na 6 vodovarstvenih območij virov
pitne vode Zasavja, ki so podani v Preglednici 22.
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PREGLEDNICA 20: Izbrani vodni viri Zasavja
St.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ime vodnega vira
Pekel
Ribnik
Mitovšek
Šemnik
Strahovlje
Kotredež

Občina
Hrastnik
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje
Zagorje
Zagorje

Izbrane vodne vire in njihova vodovarstvena območja smo označili tudi na pregledni karti
Zasavja v istem vrstnem redu, kot so v Preglednici 22.
KARTA 4: Izbrana vodovarstvena območja v Zasavju

Vir: Atlas okolja, 2008
4.

PREDLOG OKOLJSKIH SANACIJ ZA IZBRANA ZALEDJA REGIONALNO
POMEMBNIH ZAJETIJ PITNE VODE

Trajnostno sonaravni razvoj je usmerjen v ohranjanje in izboljšanje gospodarske, socialne in
okoljske kakovosti človekovega življenja v okviru nosilnih zmogljivosti ekosistemov. Raba
obnovljivih virov, med katere sodi tudi voda, mora biti zaradi zagotavljanja enakih možnosti za
prihodnje rodove manjša kot njihova regeneracijska sposobnost. Emisije različnih dejavnosti in
iz odpadkov smejo biti le manjše od naravnih asimilacijskih sposobnosti ekosistema (Plut, 1999).
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VODOVARSTVENA OBMOČJA V OBČINI HRASTNIK

V občini Hrastnik ima Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik v oskrbi šest vodooskrbnih
sistemov, ki imajo skupno 13 vodnih virov. Z vodo oskrbujejo 8260 prebivalcev, kar predstavlja
77 % vseh prebivalcev občine. Oskrbujejo prebivalce naselij Hrastnik, Boben, Dol pri Hrastniku,
Čeče, Prapretno, Studence, Brnica, Kovk, Podkraj, Brdce, Zgornje Mamo. Vsa ostala naselja v
občini Hrastnik imajo svoje vodovode (Solina, 2000).
V občini Hrastnik se večina prebivalcev oskrbuje s pitno vodi iz vodooskrbnih sistemov Čeče Pekel (47%), Dol pri Hrastniku (11%) in Ribnik (10%). Vsi trije sistemi imajo po več vodnih
virov (Solina, 2000).
Vodovarstvena območja v Hrastniku so določena z Odlokom o varstvenih pasovih virov pitne
vode na območju Studenc, Malega Kala, Novega doma, Za Savo in Turja, ki je izšel v 19.
številki Uradnega vestnika Zasavja leta 1986 ter Odlokom o varstvenih pasovih virov pitne vode
na območju Kala in Dola pri Hrastniku, ki je izšel v 1. številk Uradnega vestnika Zasavja leta
1985. Oba odloka sta še vedno v veljavi.
Meje varstvenih pasov vodnih virov občine Hrastnik so določene na podlagi strokovnih osnov, ki
jih je izdelal Geološki zavod Ljubljana TOZD GGG. Za določanje varstvenih pasov je bila
uporabljena metodologija o varovanju vodnih virov in njihovih varstvenih pasov, ki jo je izdelal
Breznik leta 1976.
4.1.1. VODNI VIR PEKEL
Zajetje Pekel leži v globoko vrezani dolini potoka Črna, katerega suho podolje poteka še proti
vzhodu, proti Turju (595 m) pod hrbet Sv. Štefana. Izvir se nahaja ob tektonski črti na stiku
litotamnijskega apnenca s peskom in konglomeratom, ki apnenec prekrivata. Padavine izpirajo
odplake s kmetij. Vodni vir prispeva v vodooskrbni sistem Čeče-Pekel 10 l/s vode (Solina,
2000).
Prvi varstveni pas obsega okolico zajetja (20x30 m) in je ograjen z žičnato ograjo višine 2 metra.
Ograjeno zajetje je označeno z informativnima tablama, ki obveščata o namenu zgradbe ter
prepovedujeta dostop nepooblaščenim osebam. Ograjena površina je pokošena. Zgradba zajetja
je v dobrem stanju. Cestni dostop do zajetja je urejen.
Drugi varstveni pas obsega območje gorvodno od zajetja (200x400 m). Tretji varstveni pas
obsega ozemlje proti vzhodu v izmeri 600x1000 m (Solina, 2000).
Preko tretjega varstvenega pasu poteka cesta proti Turju in Kovku. Rob tega pasu je tudi deloma
kmetijski z njivskimi površinami in novozgrajenimi objekti. Potencialni vir onesnaženja vode
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predstavlja možnost razlitja naftnih derivatov in onesnaženje s kmetijskih površin (gnojnica).
Rezultati analiz (sledenje vode) so dokazali, da vodni vir Pekel dejansko onesnažujejo kmetije v
zaledju (Solina, 2000).
Na območju Turja živi 273 prebivalcev (SURS, 2002). Naselje Turje je vključeno v sistem
ločenega zbiranja odpadkov, ki ga izvaja Komunalno podjetje Hrastnik. Kanalizacijsko omrežje
ni urejeno.
Med samim terenskim ogledom območja nismo zasledili divjih odlagališč odpadkov. Na terenu
smo ugotovili, da 4 največje kmetije tega območja niso zajete v vodovarstveno območje, kljub
temu, da ležijo v padavinskem in vplivnem območju vodnega zajetja Ribnik.
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KARTA 5: Rezultat kartiranja vodovarstvenega območja vodnega zajetja Pekel

Kartografija: Dejan Zupanc, 2008
Vir: GURS, 2008
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Nekaj kmetij, ki v večji meri ogrožajo vodni vir (evidentirano marca 2001 in avgusta 2008):
-

Kmetija Mejač v naselju Turje ima 13 glav živine; gnoj iz hleva potresejo po travnikih
(Barborič et al., 2001), kmetija ima zgrajen sistem zajemanja gnojnice, vendar smo
ugotovili, da se količine gnojnice vseeno izcejajo po travniku,

-

Kmetija Pavčnik (naselje Turje) meji na tretji vodovarstveni pas. Imajo nov hlev z 20
glavami živine; hlevski gnoj porabijo sami (Barborič et al., 2001). Videz kmetije je
neurejen, po posesti so odloženi odsluženi kmetijski stroji.

-

Kmetija Zavrl leži na zahodnem obrobju tretjega varstvenega pasu; v naselju Jesenovec.
Ukvarjajo se z živinorejo (15 glav živine) in po razgovoru še povejo, da umetnih gnojil
ne uporabljajo. Zopet gre za neurejen videz kmetije (kosovni odpadki ležijo okoli hiše)
(Barborič et al., 2001).

-

Kmetija Rovšek prav tako leži v neposredni bližini 3. varstvenega pasu. Imajo 30 glav
živine. Hlevski gnoj potresejo po pašnikih, umetnih gnojil pa, kot rečeno, ne uporabljajo.
Povedo še, da kosovne odpadke vozijo sami v vaški kontejner (Barborič et al., 2001).

SLIKA 8: Kmetija na robu vodovarstvenega območja vodnega vira Pekel

Avtor: Dejan Zupanc, 2008
Večje travniško-pašno območje, ki leži znotraj vodovarstvenega območja je ograjeno in
namenjeno pašništvu. V času terenskega ogleda smo na paši našteli 17 glav govedi.

50

Dejan Zupanc – Diplomsko delo

Geografska zasnova sanacije zaledij virov pitne vode v Zasavju

PREGLEDNICA 21: Analiza vzorcev vodnega vira Pekel (1997-2008)
Pekel

mikrobiološke analize
fizikalno kemijske analize
št.
št.
%
št.
št.
%
opravljenih neustreznih neustreznih opravljenih neustreznih neustreznih
2008
3
3
100
3
0
0
2007
2
1
50
2
0
0
2006
4
2
50
4
0
0
2005
6
5
83,3
6
1
16
2004
3
3
100
2
0
0
2003
3
3
100
3
0
0
2002
5
4
80
4
1
25
2001
4
4
100
3
0
0
1999
7
6
85,7
5
3
60
1998
2
2
100
1
2
100
1997
2
2
100
2
0
0
Skupaj
41
35
85,4
35
7
20
Vir:interni podatki ZZV Ljubljana, izpostava Hrastnik, 2008
Za vodni vir Pekel so bile opravljene mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize vzorcev pitne
vode, ki pa so pokazale velik odstotek neustreznih vzorcev. Vzrok za mikrobiološko neustreznost
vzorcev pitne vode je v vseh letih ali Escherichia coli ali skupne koliformne bakterije. To kaže
na onesnaženje vode zaradi neustrezne kmetijske dejavnosti v zaledju vodnega vira ali neurejene
kanalizacije. Poleg tega je zaledje vodnega vira Mitovšek kraško, kar pomeni, da se voda hitro
pretaka po zaledju do vodnega vira.
Fizikalno kemijske analize vzorcev vodnega vira Pekel kažejo na velik delež (30%) neustreznih
vzorcev, za kar pa so nam odgovorni zatrdili, da je to posledica neprimerne barve surove vode.
Vzroka ne poznajo.
Predlogi ukrepov za varovanje vodnega vira Pekel:
-

-

namestitev alarmne naprave na objekt zajetja Pekel,
razširitev 2. in 3. vodovarstvenega pasu tako, da bo to zajemalo tudi zaselke Jesenovec,
Kupča vas ter vse večje kmetije (Rovšek, Zavrl, Pavčnik, Mejač),
osveščanje prebivalcev o razvojnih omejitvah, ki veljajo na vodovarstvenih območjih,
ob lokalni cesti Turje-Kovk ter ob dohodnih cestah in poteh, ki potekajo znotraj 2. in 3.
vodovarstvenega pasu je potrebno postaviti prometne znake, ki opozarjajo na bližino
vodovarstvenega območja,
ob izpostavljenih delih lokalne ceste Turje-Kovk je potrebno postaviti odbojno ograjo ter
urediti odvajanje izcednih in meteornih voda s cestišča v zbirni kanal in preko oljnega
lovilca odvajati vode iz vodovarstvenega območja,
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hiše, ki se nahajajo v neposredni vodovarstvenega območja morajo urediti triprekatne
greznice,
izdelava načrta izgradnje manjših čistilne naprave ali preučitev možnosti postavitve
rastlinske čistilne naprave za kmetije Rovšek, Zavrl, Pavčnik, Mejač,
ohranjanje dobrega stanja v gozdovih, ki se nahajajo v vodovarstvenem območju,
na kmetijskih površinah znotraj vodovarstvenega območja je potrebno upoštevati
priporočila o gnojnih odmerkih, ki jih določa zakonodaja.

4.1.2. VODNI VIR RIBNIK
Vodni vir Ribnik leži v grapi na južnem pobočju doline Save, ki jo je oblikoval potok Ribnik,
pod naseljem Dobovec in zaselkoma Trotovnik in Matica. Ima spremenljivo izdatnost; od 3 do
11 l/s vode, vodo pa prispeva v vodooskrbni sistem Ribnik. Ima dve vodni zajetji, Veliki in Mali
Ribnik, ki ležita v spodnjem delu grape. Obe zajetji sta v dolomitu vzhodne strani grape potoka
Ribnik. Pobočja grape prekriva plast grušča (ponekod debela 2 m, drugod manj), pomešana s
preperino in humusom. Na sotočjih stranskih grap z glavno, so obsežni vršaji tega materiala.
Pobočja nad zajetji so nenaseljena, saj so zelo strma in poraščena z gozdom. Enako velja za
glavno grapo potoka Ribnik (Solina, 2000).
Neposredna zaščita zajetja in vrtine zajema prostor v izmeri 10x30 metrov, ki je ograjen z
žičnato ograjo višine 2 metra in označen z informativnima tablama, ki obveščata o namenu
zgradbe ter prepovedujeta dostop nepooblaščenim osebam. Ograjena površina je pokošena.
Zgradba zajetja je v dobrem stanju. Cestni dostop do zajetja je slabo urejen, dostop do zajetja s
prevoznim sredstvom pa onemogoča tudi zapornica, ki je postavljena ob magistralni cesti
Hrastnik-Trbovlje.
SLIKA 9: Vodno zajetje Ribnik

Avtor: Dejan Zupanc, 2008
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Prvi vodovarstveni pas obsega ožje območje okrog zajetja. Drugi varstveni pas sega približno
250 m nad zajetjem, tretji vodovarstveni pas je izredno velik in varuje ves dolomitni masiv, ki
napaja zajetje in sega do približno 1000 m nad zajetjem in je prav toliko tudi širok.
Območje vodnega vira sestavlja dolomit, ki je s prelomi močno razpokan in drobljiv. Nad
vodnim virom se nahaja terasa na stiku dolomita in zakraselega apnenca. Tod ležijo močno
razpotegnjena naselja Dobovške planote, iz katere se ob nalivih voda hitro prazni, tako da obstaja
možnost onesnaženja s površinsko vodo. Nevarnost onesnaženja bi pretila ob večjem izlivu
nevarnih snovi na Dobovški planoti, zlasti na območju naselja Dobovec ter zaselkov Trotovnik
in Matica.
Zaradi kraškega zaledja spada vodni vir Ribnik med pokrajinsko zelo občutljive vodne vire.
Padavinsko zaledje je pogozdeno, celotno južno in JZ obrobje 3. vodovarstvenega pasu pa precej
kultivirano. Gre za naselje Dobovec, ki leži na apnenčasti planoti in se strmo spušča v dolomitno
grapo potoka Ribnik.
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KARTA 6: Rezultat kartiranja vodovarstvenega območja vodnega zajetja Ribnik

Kartografija: Dejan Zupanc, 2008
Vir: GURS, 2008
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V zaselku Trotovnik je leta 2002 živelo 39 prebivalcev (SURS, 2002). Med terenskim ogledom
smo zasledili 3 neurejena hlevska gnojišča ter izcejanje gnojnice na travnike tik ob meji
vodovarstvenega območja. V zaselku Trotovnik se nahaja smučišče z dvema žičnicama in
smučarsko kočo. Žičniška infrastruktura je dotrajana. Ocenjujemo, da smučišče s svojo
infrastrukturo potencialno ogroža okolje, predvsem zaradi možnosti izlitja odpadnih olj, maziva
ali goriva. Stanovanjska poslopja imajo instalirane pretočne greznice, praznjenje le-teh pa se
izvaja po okoliških travnikih, na meji vodovarstvenega območja. Na območju Trotovnika se
izvaja pašništvo drobnice. Na območju zaselka je bilo evidentirano eno divje odlagališče
odpadkov, ki se nahaja na pregibu v dolino Ribnika.
SLIKA 10: Zaselek Trotovnik na južnem obrobju vodovarstvenega pasu Ribnika

Avtor: Dejan Zupanc, 2004
Zaselek Matica s 55 prebivalci (SURS, 2002) leži vzhodno od zajetja Ribnik, na nadmorski
višini približno 660 metrov. Raba tal je predvsem njivsko-travniška. Kmetje za gnojenje
travnikov in njiv uporabljajo gnojnico oziroma hlevski gnoj. Na območju zaselka se nahaja 5
kmetij s hlevsko proizvodnjo. Hlevska gnojišča so betonirana, vendar se gnojnica vseeno prosto
izceja po bližnjih travnikih. Na območju zaselka so bila evidentirana 4 divja odlagališča
odpadkov.
V naselju Dobovec, ki šteje 188 prebivalcev (SURS, 2002) smo zasledili 3 betonirana gnojišča,
ki pa nimajo betonskega dna (domnevno) ali pa gnojnica odteka v okolico oz. navzdol proti grapi
potoka Ribnik. Ker ni urejenega kanalizacijskega omrežja, ima vsaka hiša greznico, iz katere s
cisterno poberejo gnojnico in jo potresejo po njivah.
Pregib terase je leta in leta predstavljal prostor za odlagališče odpadkov v zaselkih Matica in
Trotovnik ter naselju Dobovec. Še deset let nazaj so domačini metali v grapo vse vrste
odpadkov, ker za odvoz smeti s strani občine ni bilo poskrbljeno. Nekaj teh odlagališč je do
danes že sanirala občina, nekaj domačini sami, še vedno pa jih je ostalo precej. Na pregibu terase
naselja Dobovec je evidentiranih pet večjih divjih odlagališč, ki vsa ležijo na območju 3.
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vodovarstvenega pasu. Odloženi so gospodinjski odpadki, gradbeni material, odsluženi
avtomobili,...
Na širšem območju Dobovca je urejen sistem ločenega zbiranja odpadkov ter njihov odvoz.
SLIKA 11: Divje odlagališče v zaselku Trotovnik na pregibu v sotesko Ribnik

Avtor: Dejan Zupanc, 2004
Na južnem obrobju vodovarstvenega območja poteka lokalna cesta Trbovlje-Radeče, ki je precej
prometna. Cesta je asfaltirana, vendar nima urejenega sistema odvajanja meteorne vode, na
nekaterih bolj izpostavljenih mestih ni opremljena z odbojno ograjo. Razlitje nevarnega tovora bi
zlahka dodatno obremenilo vodni vir Ribnik. Ker je zaledje vodnega vira Ribnik kraško, se voda
hitro pretaka, s tem pa je tudi onesnaženje hitrejše.
PREGLEDNICA 22: Analiza vzorcev vodnega vira Ribnik Hrastnik (1997-2008)
Ribnik

mikrobiološke analize
fizikalno kemijske analize
št.
št.
%
št.
št.
%
opravljenih neustreznih neustreznih opravljenih neustreznih neustreznih
2008
2
0
0
2
0
0
2007
3
0
0
1
0
0
2006
2
0
0
2
0
0
2005
2
0
0
2
0
0
2004
4
2
50
1
0
0
2003
5
3
60
2
0
0
2002
3
1
33
2
0
0
2001
4
3
75
3
0
0
1999
2
0
0
2
0
0
1998
2
1
50
2
0
0
1997
2
1
50
2
0
0
Skupaj
31
11
35,5
21
0
0
Vir: interni podatki ZZV Ljubljana, izpostava Hrastnik, 2008
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Mikrobiološke analize vzorcev iz Ribnika kažejo na večjo onesnaženost vodnega vira z E. coli in
koliformnimi bakterijami, kar je verjetno posledica neustrezne kmetijske dejavnosti in neurejene
kanalizacije v širšem zaledju. Opravljene mikrobiološke analize uvrščajo vodni vir med manj
kakovostne vire (3. razred), fizikalno-kemijske pa med zelo kakovostne vire.
Po pomenu uvršča Solina ta vodni vir med zelo pomembne vodne vire, čeprav je srednje ogrožen
in srednje kakovosten.
Predlogi ukrepov za varovanje vodnega vira Ribnik:
-

-

-

4.2.

namestitev alarmne naprave na objekt zajetja Pekel,
razširitev 2. in 3. vodovarstvenega pasu tako, da bo to zajemalo celotno poselitveno
območje Dobovca ter zaselkov Trotovnik in Matica,
osveščanje prebivalcev o razvojnih omejitvah, ki veljajo na vodovarstvenih območjih,
ob lokalni cesti Trbovlje-Radeče ter ob dohodnih cestah in poteh, ki potekajo znotraj 2. in
3. vodovarstvenega pasu je potrebno postaviti prometne znake, ki opozarjajo na bližino
vodovarstvenega območja,
ob izpostavljenih delih lokalne ceste Trbovlje-Radeče je potrebno postaviti odbojno
ograjo ter urediti odvajanje izcednih in meteornih voda s cestišča v zbirni kanal in preko
oljnega lovilca odvajati vode iz vodovarstvenega območja,
stanovanjske hiše in gospodarska poslopja v naselju Dobovec ter zaselkih Trotovnik in
Matica, morajo urediti vodotesne triprekatne greznice,
izdelava načrta izgradnje manjših čistilnih naprav ali preučitev možnosti postavitve
rastlinske čistilne naprave v Trotovniku in Matici,
ohranjanje dobrega stanja v gozdovih, ki se nahajajo v vodovarstvenem območju,
na kmetijskih površinah znotraj vodovarstvenega območja je potrebno upoštevati
priporočila o gnojnih odmerkih, ki jih določa zakonodaja.
VODOVARSTVENA OBMOČJA V OBČINI TRBOVLJE

Podjetje Komunala Trbovlje ima v upravljanju vodooskrbni sistem Trbovlje, ki s pitno vodo
oskrbuje prebivalce celotnega območja mesta Trbovlje. Vodooskrbni sistem dobiva vodo iz 15
vodnih virov, med katerimi pa smo izdvojili vodni vir Mitovšek in njegovo vodovarstveno
zaledje zaradi njegove izdatnosti, pokrajinske občutljivosti in velike vloge v vodooskrbenm
sistemu Trbovlje.
Vodovarstvena območja v Trbovljah so določena z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov
na območju občine Trbovlje in ukrepih za zavarovaje voda tega območja, ki je izšel v 30. številki
Uradnega vestnika Zasavja leta 1989 in je še vedno v veljavi.
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Na območju občine Trbovlje je bilo opravljenih več raziskav Geološkega inštituta Ljubljana, ki
se nanašajo na vodne vire in njihovo varovanje. Meje varstvenih pasov vodnih virov občine
Trbovlje so določene na podlagi strokovnih osnov, ki jih je izdelal Geološki zavod Ljubljana
TOZD GGG. Za določanje varstvenih pasov je bila uporabljena metodologija o varovanju
vodnih virov in njihovih varstvenih pasov, ki jo je izdelal Breznik leta 1976.
4.2.1. VODNI VIR MITOVŠEK
Vodni vir Mitovšek se nahaja na 255 m n.v. na severozahodnem podnožju pobočja Kuma (1220
m). Nahaja se 30 m nad desnim bregom Save, med Trbovljami in Zagorjem ob Savi. Vodni vir
Mitovšek je jamski izvir in leži pod 80 m visoko pečino (Uhan, 1993).
Območje v zaledju sestavljajo triasni dolomiti, ki so na površini prekriti z gruščnato glineno
preperino ter triasni apnenci. Dolomit je močno tektonsko porušen. Na obravnavanem območju
je dolomit precej zakrasel, zato se v njem se pojavljajo značilni kraški pojavi: vrtače, brezna,
razpoke, kapniki, sifoni (Forte, 1989).
Izvir je kraški in se pojavlja na stiku triasnih apnencev in dolomitov, na stiku dveh prelomnic.
Nekaj metrov pod izvirom je slap Mitovščica, ki se spušča preko obsežnega sigovega vršaja
(Uhan, 1993).
SLIKA 12: Vodno zajetje Mitovšek

Avtor: Dejan Zupanc, 2008

58

Dejan Zupanc – Diplomsko delo

Geografska zasnova sanacije zaledij virov pitne vode v Zasavju

KARTA 7: Rezultat kartiranja vodovarstvenega območja vodnega zajetja Mitovšek

Kartografija: Dejan Zupanc, 2008
Vir: GURS, 2008
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Območje zajetja je zabetonirano in ograjeno, objekt je zaklenjen, ograjen v površini 30x40
metrov z 2 metra visoko žičnato ograjo in označen z informativnima tablama, ki obveščata o
namenu zgradbe ter prepovedujeta dostop nepooblaščenim osebam. Žičnata ograja je dotrajana,
na dveh mestih v njiju zijata luknji v izmeri 1,5x1,5 m, zato je dostop do objektov zajetja
omogočen nepooblaščenim osebam. Ograjena površina je pokošena. Cestni dostop do zajetja je
pogojno urejen. Celoten objekt je slabo vzdrževan in je potreben temeljite obnove.
Vodni vir v trboveljski vodooskrbni sistem prispeva 92,6 l/s vode (Solina, 2000).
Celotno vodovarstveno območje izvira Mitovšek obsega približno 140 ha in ga predstavlja
zakrasela planota na nadmorski višini 630 metrov, ki se nahaja jugovzhodno od vodnega vira.
Območje 2. in 3. vodovarstvenega pasu je na gosto posejano z vrtačami, ki jih prerašča redek
gozd, na vzhodnem delu pa prehaja v mešane travniško njivske površine. Na širšem območju
VVO se nahaja naselje Škofja Riža s 126 prebivalci (SURS, 2002), ki s svojimi funkcijami
predstavlja potencialnega onesnaževalca vodnega vira Mitovšek.
SLIKA 13: Naselje Škofja Riža

Avtor: Dejan Zupanc, 2005
Na območju naselja gre za mešano travniško-njivske površine, zahodno od naselja pa se širi
gozd. V Škofji Riži smo odkrili več odlagališč odpadkov. Pregledali smo rob naselja, ki meji na
strm previs v savsko dolino, kjer smo zasledili 7 divjih odlagališč. V njih najdemo gospodinjske
odpadke, odslužene gospodinjske aparate, plastiko in podobno. Preko 2. in 3. vodovarstvenega
pasu poteka lokalna cesta Škorja Riža-Završje, celotno območje pa je prepredeno z gozdnimi
potmi, zato vrtače v gozdu vsebujejo mnogo divjih odlagališč odpadkov. V nekaterih smo
zasledili tudi odpadke živalskega izvora ter odslužene avtomobile. Teh smo odkrili 4.
Med kmečkimi gospodarstvi smo evidentirali 6 hlevov z neurejenimi gnojnimi jamami in
pripadajočimi gnojišči, s katerih se gnojnica prosto zliva po travnikih. Na območju se nahaja tudi
večji kmetijski objekt Krajšek, ki ima kapaciteto 25 glav živine, vendar ni v uporabi. Med
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terenskim pregledom območja ni bilo zaslediti pašnih površin.
Potencialno nevarnost v 2. in 3. vodovarstvenem pasu predstavlja tudi lokalna cesta Škofja RižaZavršje, predvsem zaradi možnosti izlitja naftnih derivatov. Cesta ni opremljena z odbojno
ograjo.
Čeprav je to območje planote redko naseljeno, so potencialni onesnaževalci posamezne kmetije:
Krajšek, Laznik, Pikelj, Turk (Bizjak, 1992; cv: Solina, 2000).
SLIKA 14: Neurejeno gnojišče ter zajetje gnojnice

Avtor: Dejan Zupanc, 2005
SLIKA 15: Gnojni odmerek izven dovoljenega obdobja

Avtor: Dejan Zupanc, konec novembra 2005
Za vodni vir Mitovšek so bile opravljene mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize vzorcev
pitne vode, ki pa so pokazale velik odstotek neustreznih vzorcev. Vzrok za mikrobiološko
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neustreznost vzorcev pitne vode je v vseh letih ali Escherichia coli ali skupne koliformne
bakterije. To kaže na onesnaženje vode zaradi neustrezne kmetijske dejavnosti v zaledju vodnega
vira ali neurejene kanalizacije. Poleg tega je zaledje vodnega vira Mitovšek kraško, kar pomeni,
da se voda hitro pretaka po zaledju do vodnega vira.
PREGLEDNICA 23: Analiza vzorcev vodnega vira Mitovšek (1997-2008)
Mitovšek

mikrobiološke analize
fizikalno kemijske analize
št.
št.
%
št.
št.
%
opravljenih neustreznih neustreznih opravljenih neustreznih neustreznih

2008 (1-9
3
3
100
mesecev)
2007
3
2
67
2006
4
4
100
2005
9
7
87
2004
9
7
77,7
2003
5
3
60
2002
5
2
40
2001
10
7
70
2000
7
2
28,6
1999
8
7
88
1998
3
3
100
Skupaj
66
47
71,2
Vir:interni podatki ZZV Ljubljana, izpostava Hrastnik, 2008

3

0

0

3
4
6
8
5
6
10
8
7
3
63

0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
6

0
0
0
12,5 (vonj)
0
16
10
12,5 (vonj)
14
33
9,5

Predlogi ukrepov za varovanje vodnega vira Mitovšek:
-

-

-

zamenjava varovalne žičnate ograje neposrednega vodnega zajetja Mitovšek,
namestitev alarmne naprave na objekt zajetja Mitovšek,
temeljita obnova objekta zajetja Mitovšek,
razširitev 2. in 3. vodovarstvenega pasu na celotno območje naselja Škofja Riža,
ob lokalni cesti Škofja Riža- Završje ter ob dohodnih cestah in poteh, ki potekajo znotraj
2. in 3. vodovarstvenega pasu je potrebno postaviti prometne znake, ki opozarjajo na
bližino vodovarstvenega območja, kar bo predstavljalo ukrep ozaveščanja,
ob izpostavljenih delih lokalne ceste Škofja Riža- Završje je potrebno postaviti odbojno
ograjo ter urediti odvajanje izcednih in meteornih voda s cestišča v zbirni kanal in preko
oljnega lovilca odvajati vode iz vodovarstvenega območja,
za hiše, ki se nahajajo v neposredni bližini vodovarstvenega območja morajo urediti
triprekatne greznice, dolgoročno pa bo potrebno urejati problem odvajanja odpadne vode
s rastlinskimi čistilnimi napravami,
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severovzhodni del naselja je potrebno vključiti v 3. vodovarstveni pas,
izdelava načrta izgradnje manjše čistilne naprave ali preučitev možnosti postavitve
rastlinske čistilne naprave v naselju Škofja Riža ter priključitev vseh objektov na
kanalizacijsko omrežje,
ohranjanje dobrega stanja v gozdovih, ki se nahajajo v vodovarstvenem območju,
sanacija vseh divjih odlagališč odpadkov, ki se nahajajo znotraj vodovarstvenega
območja ter v njegovi bližini,
osveščanje prebivalcev o razvojnih omejitvah, ki veljajo na vodovarstvenih območjih,
na kmetijskih površinah znotraj vodovarstvenega območja je potrebno upoštevati
priporočila o gnojnih odmerkih, ki jih določa zakonodaja.
VODOVARSTVENA OBMOČJA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. upravlja štiri vodooskrbe sisteme (VOS), ki oskrbujejo
s pitno vodo prebivalce občine Zagorje ob Savi (Interni…, 2008).
Vodovarstvena območja v Zagorju ob Savi so določena z Odlokom o vodovarstvenih območij
vodnih virov na območju občine Zagorje ob Savi, ki je izšel v 5. številki Uradnega vestnika
Zasavje leta 1984 in je še vedno v veljavi.
Komunala Zagorje upravlja s tremi vodooskrbnimi sistemi (Interni…, 2008):
1. Strahovlje - Šemnik,
2. Kotredež - Lošč -Rove,
3. Peške - Kandrše.
Prvo območje predstavljajo vodni viri v vzhodnem delu občine, ki spadajo v sistem Kotredež.
Vodni viri s tega območja dajejo v vodooskrbni sistem skupno okoli 14 l/s vode in z vodo
oskrbujejo območja Kotredež-Rove, Zagorje vzhod-visoka cona ter Zagorje vzhod-nizka cona
skupaj z Ravensko vasjo. Vodooskrbni sistem zagotavlja oskrbo s pitno 1 500 prebivalcem
(Interni…, 2008).
Drugo območje se nahaja v osrednjem delu občine zahodno od Kisovca, kjer se vodna vira
Strahovlje in Šemnik napajata pod severnim pobočjem Jablaniškega vrha oziroma Marele. Ti
vodni viri prispevajo v vodooskrbni sistem 35 l/s vode (Solina, 2000). Ta vodooskrbni sistem
zagotavlja pitno vodo osrednjemu delu občine Zagorje in sicer naseljem Strahovlje, Šemnik,
Kisovec-Loke, Zagorje Toplice ter Zagorje mesto. Vodooskrbni sistem zagotavlja oskrbo s pitno
vodo 10 000 prebivalcem (Interni…, 2008).
Tretje območje se nahaja na skrajnem zahodnem delu občine, ob meji z občino Moravče.
Vodooskrbni sistem Peške-Kandrše je bil do leta 2006 vaški vodovod, s katerim je upravljala
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krajevna skupnost Kandrše. Meseca junija 2007je ta vodooskrbni sistem prešel v upravljanje
Komunale Zagorje. Vodooskrbni sistem zagotavlja pitno vodo 1000 prebivalcem Kandrš ter
Mlinš (Interni…, 2008).
4.3.1. VODNI VIR ROVE 1
Vir Rove 1 je črpališče talne vode na levem bregu Kotredeščice v peščeno prodnatem zasipu
kvartarne starosti med Vinskim vrhom (616 m) in Slemenom (799 m) in leži med naseljema
Rove in Kotredež, na območju med lokalno cesto in potokom Kotredeščico. Podtalna voda v
nanosu potoka se napaja delno iz potoka Kotredeščica, delno pa iz potokov, ki pritečejo z
obrobja. Z vodnim virom je zajeto 6,5 l/s vode (Solina, 2000).
Objekt zajetja je zaklenjen, ograjen v površini 10x10 metrov z 2 metra visoko žičnato ograjo in
označen z informativnima tablama, ki obveščata o namenu zgradbe ter prepovedujeta dostop
nepooblaščenim osebam. Ograjena površina je pokošena. Zgradba zajetja je v dobrem stanju.
Cestni dostop do zajetja ni urejen.
Vodovarstveno območje zajetja zajema ozko dolino potoka Kotredeščica med naseljema Rove in
Kotredež. V 3. vodovarstvenem pasu se nahajajo strnjena naselja enostanovanjskih hiš ter 2 večji
kmetijski gospodarstvi ter lokalna cesta. Med potokom in lokalno cesto se nahajajo njivske
površine ter travniki in pašniki. V 2. vodovarstvenem pasu se nahajajo intenzivno obdelane
njivske površine in travniki, lokalna cesta ter 5 enostanovanjskih hiš. Ograjeno zajetje vodnega
vira predstavlja 1. vodovarstveni pas.
KARTA 8: Rezultat kartiranja vodovarstvenega območja vodnega zajetja Rove 1

Kartografija: Dejan Zupanc, 2008
Vir: GURS, 2008
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Leta 2002 je imelo naselje Rove 173, naselje Kotredež pa 183 prebivalcev (SURS, 2002). Zajeto
vodo dolgoročno ogroža intenzivno kmetijstvo, ki poteka v 2. in 3. pasu vodovarstvenega
območja. Potencialno nevarnost za zajetje predstavlja promet po cesti Zagorje ob Savi-KotredežČemšenik, ki prav tako poteka preko obeh omenjenih pasov. Znotraj 3. varstvenega pasu se
nahaja naselje Rove, v 2. pasu pa se nahaja 5 enostanovanjskih hiš. V neposredni bližini
vodovarstvenega območja leži strnjeno naselje Kotredež, ki pa ni zajeto v vodovarstveno
območje. Cesta, ki povezuje naselji Rove in Kotredež ima slabo vzdrževano odbojno ograjo ter
dotrajano cestišče, potrebno temeljite prenove. Na cesti obstaja možnost izlitja goriva ali
nevarnega tovora. Pozimi cesto solijo, večja količina soli pa lahko onesnaži potok in posredno
ogrozi tudi vodni vir Rove 1. Prav tako se cesta ob padavinah spira, zato obstaja nevarnost
onesnaženja tudi z olji.
PREGLEDNICA 24: Analiza vzorcev vodnega vira Rove 1 (1997-2008)
Rove 1

mikrobiološke analize
fizikalno kemijske analize
št.
št.
%
št.
št.
%
opravljenih neustreznih neustreznih opravljenih neustreznih neustreznih
2008
4
2
50
4
0
0
2007
2
1
50
2
0
0
2006
4
1
25
4
0
0
2005
4
1
25
4
0
0
2004
3
1
33
3
1
33
2003
4
1
25
3
0
0
2002
4
3
75
4
0
0
2001
2
2
0
2
1
50
1999
4
1
25
4
0
0
1998
2
2
100
2
0
0
1997
2
0
0
2
0
0
Skupaj
35
15
42,9
34
2
5,9
Vir: interni podatki ZZV Ljubljana, izpostava Hrastnik, 2008
Mikrobiološke analize kažejo na večjo zdravstveno neustreznost vode iz vodnega vira Rove 1.
V neposredni bližini zajetja smo zasledili organske odpadke s prostornino 4 m3, znotraj 3. in 2.
vodovarstvenega pasu smo zasledili 2 razpršeni lokaciji z večjo količino hlevskega gnoja.
Izven vodovarstvenega območja smo zasledili 4 večja divja odlagališča odpadkov, ki pa
predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaženje vodnega vira Rove 1. Odlagališča odpadkov
se nahajajo v grapah ob lokalni asfaltirani cesti Rove in Zgornji Robavs. Grape imajo vodne
tokove, ki se izlivajo v potok Kotredeščica. V zaselku Zgornji Robavs smo zasledili 3 neurejene
gnojne jame in pripadajoča gnojišča, s katerih se gnojnica prosto zliva pod cesto in po travniku v

65

Dejan Zupanc – Diplomsko delo

Geografska zasnova sanacije zaledij virov pitne vode v Zasavju

smeri vodovarstvenega območja vodnega vira Rove 1.
SLIKA 16: Vodni vir Rove 1

Avtor: Dejan Zupanc, 2008
SLIKA 17: Pognojen travnik v neposredni okolici vodnega vira Rove 1

Avtor: Dejan Zupanc, 2008
Predlogi ukrepov za varovanje vodnega vira Rove 1:
-

ob lokalni cesti Zagorje ob Savi-Kotredež-Čemšenik ter vseh dohodnih cestah in poteh,
ki potekajo znotraj 2. in 3. vodovarstvenega pasu je potrebno postaviti prometne znake, ki
opozarjajo na bližino vodovarstvenega območja z namenom ozaveščanja lokalnega
prebivalstva ter vseh obiskovalcev, da se gibajo na vodovarstvenem območju, v katerem
veljajo določene omejitve.
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v zaselku Zgornji Robavs je potrebno sanirati gnojišča in gnojne jame v skladu z
zakonodajo,
ob lokalni cesti Rove - Zgornji Robavs je potrebno sanirati divja odlagališča odpadkov
ter na izpostavljenih delih ceste postaviti odbojne ograje,
na kmetijskih površinah znotraj vodovarstvenega območja je potrebno upoštevati
priporočila o gnojnih odmerkih, ki jih določa zakonodaja,
primerno urediti gnojišča in greznice tudi v naseljih gorvodno od naselja Rove,
ob lokalni cesti Zagorje ob Savi-Kotredež-Čemšenik, ki poteka znotraj 2. in 3.
vodovarstvenega pasu je potrebno na izpostavljenih delih ceste postaviti odbojne ograje
ter urediti odvodnjavanje cestišča z namestitvijo lovilcev olj,
hiše, ki se nahajajo v neposredni bližini vodnega zajetja morajo urediti triprekatne
greznice,
namestitev protivlomnega alarma na objektu zajetja,
izdelava načrta izgradnje rastlinske čistilne naprave za naselji Rove in Kotredež ter
priključitev gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje,
razmišljati o nadomestitvi vodnega vira Rove 1 z drugim, bolj kakovostnim vodnim
virom.

4.3.2. VODNI VIR STRAHOVLJE
Vodni vir Strahovlje tvorita zajetje in vrtina, ki se nahajata jugozahodno od zaselka Strahovlje
pod severnim pobočjem Marele oziroma Jablaniškega vrha (902 m). Zajetje je zgrajeno na izviru
Okornov studenec in poleg naravnega izvira zajema vodo tudi iz vrtine. Izvir se nahaja na
narivnem kontaktu zgornje triasne do spodnje jurske karbonatne serije z oligocenskim sivim
glinovcem, laporjem in peščenjakom. Z zajetjem Strahovlje je zajeto 6 l/s podzemne vode
(Petauer et al., 1999).
Padavinsko zaledje pokriva severna karbonatna pobočja Jablaniškega vrha nad naseljem
Strahovlje in je deloma pogozdeno, deloma kultivirano. Glede na kraško zaledje se vodni vir
Strahovlje uvršča med pokrajinsko zelo občutljive vodne vire.
Neposredna zaščita zajetja in vrtine zajema prostor v izmeri 100-150 m, ki je ograjen z žičnato
ograjo višine 2 metra in označen z informativnima tablama, ki obveščata o namenu zgradbe ter
prepovedujeta dostop nepooblaščenim osebam. Ograjena površina je pokošena. Zgradba zajetja
je v dobrem stanju. Cestni dostop do zajetja je urejen.
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SLIKA 18: Zajetje vodnega vira Strahovlje

Avtor: Dejan Zupanc, 2008
Na severovzhodnih pobočjih pod Jablaniškim vrhom je v 3. vodovarstvenem pasu vodnega vira
zgrajeno smučišče. V objektih na smučišču je potrebno urediti neprepustne greznice in odvod ali
odvoz odpadnih voda iz vodovarstvenega območja (Petauer et al., 1999).
V območju vodovarstvenega območja vodnega vira Strahovlje nismo našli večjih nepravilnosti
ali večjih virov potencialnega onesnaženja. V ožjem pasu varovanja nismo zasledili
onesnaževalcev, 3. vodovarstveni pa je pogozden, preko njega pa ne poteka nobena gozdna ali
lokalna cesta. Divjih odlagališče odpadkov v vodovarstvenem območju nismo ugotovili. Na
severovzhodnih pobočjih pod Jablaniškim vrhom se v oddaljenem območju širšega
vodovarstvenega pasu nahaja smučišče Marela. Objekti na smučišču so slabo vzdrževani, prav
tako smučarske naprave, ki so dotrajane. Ocenjujemo, da smučišče s svojo infrastrukturo
potencialno ogroža okolje, predvsem zaradi možnosti izlitja odpadnih olj, maziva ali goriva.
Petauer in Solina sta ugotovila, da je v objektih smučišča potrebno urediti neprepustne greznice
in odvod ali odvoz odpadnih voda (Petauer et al., 1999).
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KARTA 9: Rezultat kartiranja vodovarstvenega območja vodnega zajetja Strahovlje

Kartografija: Dejan Zupanc, 2008
Vir: GURS, 2008
Med pregledom oddaljenega območja, ki ne spada v vodovarstveno območje vodnega vira smo
na dovozni cesti Kisovec-Strahovlje-smučišče Marela, ki pelje do spodnje postaje smučišča
Marela, zasledili veliko deponijo gradbenih odpadkov. Bolj podroben pregled deponije je razkril,
da se med odpadki nahajajo tudi odslužene avtomobilske gume, gospodinjski aparati, staro
železo in podobno. Ocenjujemo, da lokacija in pa vrsta odpadkov neposredno ne ogrožata
kakovosti pitne vode iz vodnega vira Strahovlje, kljub temu pa predlagamo sanacijo deponije.
SLIKA 19: Deponija »gradbenih« odpadkov v neposredni okolici vodovarstvenega območja

Avtor: Dejan Zupanc, 2008
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Med ogledom terena smo v neposredni bližini spodnje postaje smučišča Marela zasledili ograjen
pašnik, po iztrebkih sodeč, pa se na tem območju pase drobnica. V ogradi živali nismo zasledili.
PREGLEDNICA 25: Analiza vzorcev vodnega vira Strahovlje (1999-2008)
Strahovlje

mikrobiološke analize
fizikalno kemijske analize
št.
št.
%
št.
št.
%
opravljenih neustreznih neustreznih opravljenih neustreznih neustreznih
2008
5
0
0
5
0
0
2007
5
0
0
5
0
0
2006
5
0
0
5
0
0
2005
7
2
29
6
0
0
2004
4
0
0
1
0
0
2003
4
0
0
2
0
0
2002
2
0
0
0
0
0
2001
6
1
17
1
0
0
2000
3
0
0
1
0
0
1999
4
0
0
4
0
0
Skupaj
45
3
6,7
30
0
0
Vir:interni podatki ZZV Ljubljana, izpostava Hrastnik, 2008
Rezultati analiz pitne vode, odvzete na viru Strahovlje med letom 1999 in 2008 kažejo na
zdravstveno ustreznost pitne vode iz tega vodnega vira, tako po mikrobioloških, kakor po
fizikalnokemijskih analizah, zato se vodni vir uvršča med zelo kakovostne vodne vire (1. razred).
Po pomenu z vidika oskrbe s pitno vodo uvrščam vodni vir med zelo pomembne vire pitne vode.
Ima srednjo izdatnost, je pa drugi vodni vir za vodooskrbni sistem Strahovlje-Šemnik, ki
oskrbuje s pitno vodo večino prebivalcev občine Zagorje ob Savi. Ima zelo kakovostno pitno
vodo.
Predlogi ukrepov za varovanje vodnega vira Strahovlje:
-

dovozno pot do zajetja Strahovlje je potrebno redno vzdrževati,
potrebna je zamenjava oziroma popravilo ograje na južnem delu ograjenega območja,
predlagamo izgradnjo zadrževalnika plazine, ki v zimskem času ob večji namočenosti
ogroža ograjeno območje zajetja Strahovlje,
izdelava načrta sanacije infrastrukture na smučišču Marela, predvsem pa izgradnja
neprepustne greznice in sistema za odvod ali odvoz odpadnih voda,
sanacija oddaljene deponije gradbenih odpadkov pri spodnji postaji smučišča Marela,
ohranjanje dobrega stanja v gozdovih, ki se nahajajo v vodovarstvenem območju.
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4.3.3. VODNI VIR ŠEMNIK
Izvir Šemnik prihaja na površje nad narivnim kontaktom zgornje triasnega do spodnje jurskega
apnenca in dolomita ter oligocenskim glinovcem in laporjem. Zaledje vodnega vira v celoti
sestavljajo porušeni apnenci in dolomiti, kar predstavlja pogoje za hitro notranje pretakanje vode.
Zaledje vodnega vira Šemnik se nahaja na severnih pobočjih nad vasjo Šemnik, med Plešami
(866 m) in Kobiljekom (920 m). Z zajetjem Šemnik je zajeto 20-24 1/s podzemne vode.
Padavinsko zaledje vodnih virov je pogozdeno in kraško. Zaradi kraškega zaledja ter njegove
izdatnosti spada med zelo občutljive vodne vire občine Zagorje ob Savi (Solina, 2000).
Vodno zajetje Šemnik se nahaja ob lokalni cesti Izlake-Medija-Šemnik, blizu vasi Šemnik, ki
ima 359 prebivalcev (SURS, 2002). Vhod v zgradbo zajetja ni zaščiten z ograjo, zato obstaja
možnost nasilnega vdora v notranjost. Ostali del je ograjen z žičnato ograjo višine 2 metra in
označen z informativnima tablama, ki obveščata o namenu zgradbe ter prepovedujeta dostop
nepooblaščenim osebam. Ograjena površina je pokošena. Zgradba zajetja je v dobrem stanju.
Cestni dostop do zajetja je urejen.
Lokalna cesta Izlake-Šemnik ni opremljena z odbojno ograjo ter urejenim sistemom za odvajanje
vode in lovilnikom olj.
SLIKA 20: Lokacija vodnega zajetja Šemnik

Avtor: Dejan Zupanc, 2008
Večji del vodovarstvenega območja predstavlja gozd, kar je z vidika varovanja vodnega vira zelo
dobro. Na grebenu Pleše, na Planini, na Grabovščici, v vzhodnem delu varovanega območja in
neposredno ob vodnem viru so travnate površine. Na Grabovščici se nahaja kmetija z
gospodarskim poslopjem ter pet novozgrajenih hiš. Večji del travnikov je ograjen, na njem pa se
na leto pase do 5 glav živine. Kmetija ima urejeno gnojišče ter gnojno jamo, ostale hiše imajo
prelivne greznice.
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Zaselek Gabrovščica spada v 3. vodovarstveni pas. Do njega pelje makadamska cesta ŠemnikGabrovščica. Cesta nima urejenega sistema odvajanja ter ni opremljena z odbojnimi ograjami. Za
zajetje Šemnik je možno onesnaženje zaradi gnojenja travnikov, bližine greznic in ceste v 2.
vodovarstvenem pasu.
KARTA 10: Rezultat kartiranja vodovarstvenega območja vodnega zajetja Šemnik

Kartografija: Dejan Zupanc, 2008
Vir: GURS, 2008
Med terenskim delom nismo ugotovili divjih odlagališč odpadkov ali ostalih nepravilnosti
znotraj vodovarstvenega območja.
Rezultati analiz kažejo na zdravstveno neustreznost pitne vode iz vodnega vira Šemnik.
Največkrat so vzrok mikrobilološke neustreznosti bakterije E.Coli in koliformne bakterije. To še
vedno kaže na neurejenost sistema odvajanja odpadne vode ter gnojnice in kanalizacije v zaledju
vodnega vira.
PREGLEDNICA 26: Analiza vzorcev vodnega vira Šemnik (1997-2008)
Šemnik
mikrobiološke analize
fizikalno kemijske analize
št.
št.
%
št.
št.
%
opravljenih neustreznih neustreznih opravljenih neustreznih neustreznih
2008
6
6
100
6
0
0
2007
6
5
83,3
6
0
0
2006
5
3
60
4
0
0
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Šemnik
mikrobiološke analize
fizikalno kemijske analize
2005
6
6
100
6
0
0
2004
7
7
100
7
0
0
2003
6
4
66
6
0
0
2002
8
7
87,5
8
2
25
2001
8
3
37,5
8
0
0
1999
6
3
50
3
0
0
1998
2
2
100
2
0
0
1997
2
1
50
2
0
0
Skupaj
62
47
75,8
58
2
3,4
Vir: interni podatki ZZV Ljubljana, izpostava Hrastnik, 2008
Zaradi velike izdatnosti in vloge, ki jo ima zajetje v vodooskrbi občine Zagorje ob Savi, ga
smatramo kot zelo pomembnega tudi na regionalnem nivoju.
Predlogi ukrepov za varovanje vodnega vira Šemnik:
-

-

-

zajetje je bilo zgrajeno leta 1955, zato je potrebno temeljite prenove,
ob lokalni cesti Izlake-Medija-Šemnik, dohodnih cestah in poteh, ki potekajo znotraj 2. in
3. vodovarstvenega pasu je potrebno postaviti prometne znake, ki opozarjajo na bližino
vodovarstvenega območja. S tem bodo obiskovalci seznanjeni z režimov varovanja na
vodovarstvenih območjih,
namestitev alarmne naprave na zgradbo zajetja,
ob lokalni cesti Izlake-Medija-Šemnik je potrebno postaviti odbojno ograjo ter urediti
odvajanje izcednih in meteornih voda s cestišča v zbirni kanal in preko oljnega lovilca
odvajati vode iz vodovarstvenega območja,
hiše, ki se nahajajo v neposredni bližini vodnega zajetja morajo urediti triprekatne
greznice,
razširitev 3. vodovarstvenega pasu tako, da bo zajelo tudi celotno naselje Gabrovščica, ki
leži tik
dovozno cesto Šemnik-Gabrovščica je potrebno opremiti z odbojnimi ograjami,
izdelava načrta izgradnje biološke čistilne naprave za naselje Gabrovščica, hiše v vasi
Šemnik pa je potrebno opremiti z vodotesnimi triprekatnimi greznicami,
ohranjanje dobrega stanja v gozdovih, ki se nahajajo v vodovarstvenem območju,
v zaselku Zgornji Robavs je potrebno sanirati gnojišča in gnojne jame v skladu z
zakonodajo,
na kmetijskih površinah znotraj vodovarstvenega območja je potrebno upoštevati
priporočila o gnojnih odmerkih, ki jih določa zakonodaja.
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VREDNOTENJE KABINETNEGA IN TERENSKEGA DELA

Na podlagi rezultatov kabinetnega in terenskega raziskovanja smo obravnavane vodne vire in
njim pripadajoča vodovarstvena območja opredeliti glede na prednostne ukrepe za izboljšanje
njihovega stanja.
Vodne vire smo najprej razvrstili v razrede po pomenu glede na izdatnost, glede na zdravstveno
ustreznost oziroma kakovost načrpane surove vode ter število prebivalcev, ki se oskrbuje iz
posameznega vodnega vira s pitno vodo.
Glede na izdatnost smo vodne vire razvrstile v 4 razrede. Uvrstitev v 1. razred pomeni veliko
izdatnost, v 4. razred pa minimalno izdatnost.

PREGLEDNICA 27: Razvrstitev vodnih virov Zasavja v razrede glede na izdatnost (l/s)
Razred
1.
2.
3.
4.

Izdatnost vira pitne vode v l/s
nad 10,1
4,1 – 10,0
1,1-4,0
do 1,0

Oznaka izdatnosti
Velika izdatnost
Srednja izdatnost
Majhna izdatnost
Minimalna izdatnost

Za uvrstitev vodnih virov v kakovostne razrede so bili upoštevane mikrobiološke in fizikalnokemijske analize opravljene na vzorcih, odvzetih na virih pitne vode. Glede na kakovost smo vire
pitne vode razvrstili v 4 razrede. Uvrstitev v 1. razred pomeni, da je vodni vir zelo kakovosten, v
4. razred pa, da nekakovosten.

PREGLEDNICA 28: Razvrstitev vodnih virov Zasavja v razrede glede na zdravstveno ustreznost
(v Preglednicah 23 – 28)
Razred
1.
2.
3.
4.

Kakovost vira pitne vode
Zelo kakovosten vir pitne vode
Srednje kakovosten
Manj kakovosten
Nekakovosten

Zdravstvena ustreznost odvzetih vzorcev
do 5% analiz je zdravstveno neustreznih
6% do 20% analiz je zdravstveno neustreznih
21% do 50% analiz je zdravstveno neustreznih
nad 51% analiz je zdravstveno neustreznih

Vire pitne vode smo uvrstili v razrede glede na pomen z vidika oskrbe števila prebivalcev. Vodni
vir , ki je zelo pomemben z vidika oskrbe števila prebivalcev je razvrščen v 1. razred, obratno pa
velja za vodni vir, če oskrbuje manjše število prebivalcev.
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PREGLEDNICA 29: Razvrstitev vodnih virov v razrede glede na pomen z vidika oskrbe števila
prebivalcev
Razred
1.
2.
3.
4.

Pomen vira pitne vode z vidika
oskrbe števila prebivalcev
Zelo pomemben vodni vir
Pomemben vodni vir
Srednje pomemben vodni vir
Manj pomemben vodni vir

Kriteriji
nad 5001 prebivalcev
1001-5000 prebivalcev
501-1000 prebivalcev
pod 500 prebivalcev

Rezultat skupnega vrednotenja uvrstitev v posamezne razrede za obravnavane vodne vire je
matrika vrednosti oziroma seštevek vseh vrednosti po kriterijih, ki smo jih nato delili s številom
kategorij. Rezultat je uvrstitev vodnih virov v tri razrede in nam pove, kateri vodni viri Zasavja
so z vidika izvajanja sanacijskih ukrepov na vodovarstvenih območjih, potrebni največje
pozornosti.
Skupna razvrstitev (rezultat prekrivanja matrike):
- do vklj. 2 => zelo pomembno z vidika izvajanja sanacijskih ukrepov
- 2,01-3 => srednje pomembno z vidika izvajanja sanacijskih ukrepov
- 3,01-4 => manj pomembno z vidika izvajanja sanacijskih ukrepov.
PREGLEDNICA 30: Rezultat vrednotenja v posamezne razrede

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ime
vodnega
vira
Pekel
Ribnik
Mitovšek
Šemnik
Strahovlje
Rove 1

Občina

Izdatnost
(l/s)

Hrastnik
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje
Zagorje
Zagorje

1
2
1
1
2
2

Zdravstvena Oskrba števila
Rezultat
ustreznost
prebivalcev
4
3
4
4
2
3

1
2
1
1
1
3

2,0
2,3
2,0
2,0
1,7
2,7

Na podlagi rezultata v Preglednici 30 smo izdelali prioritetni seznam virov pitne vode glede na
nujnost izvajanja sanacijskih ukrepov na vodovarstvenih območjih. Poleg tega pa smo podali
razlog za uvrstitev na prioritetni seznam.
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PREGLEDNICA 31: Prioritetni seznam virov pitne vode glede na nujnost sanacije
Ime
vodnega
vira

Občina

Skupna
uvrstitev

1.

Mitovšek

Trbovlje

2,0

2.

Šemnik

Zagorje

2,0

3.

Strahovlje

Zagorje

1,7

4.

Pekel

Hrastnik

2,0

5.

Ribnik

Hrastnik

2,3

6.

Rove 1

Zagorje

2,7

Razlog uvrstitve na seznam
- nekakovosten vodni vir,
- zelo velika izdatnost vodnega vira,
- zelo pomemben vodni vir z vidika oskrbe št. preb.
- nekakovosten vodni vir,
- zelo pomemben vodni vir z vidika oskrbe št. preb.
- zelo kakovosten vodni vir,
- zelo pomemben vodni vir z vidika oskrbe št. preb.
- nekakovosten vodni vir,
- zelo pomemben vodni vir z vidika oskrbe št. preb.
- manj kakovosten vodni vir
- manj kakovosten vodni vir,
- manj pomemben vodni vir z vidika oskrbe št. preb.

Na podlagi uvrstitve posameznega vodnega vira v Preglednici 32 ugotavljamo, da je z vidika
izvajanja sanacijskih ukrepov na vodovarstvenih območjih na prvem mestu vodni vir Mitovšek,
ker je najbolj izdaten vodni vir Zasavja, poleg tega pa oskrbuje s pitno vodo pretežni del
prebivalcev Trbovelj, hkrati pa je zaradi pokrajinske občutljivosti zelo ogrožen.
Vodni vir Šemnik je zelo občutljiv in hkrati skupaj z vodnim virom Strahovlje oskrbuje največji
delež prebivalcev občine Zagorje ob Savi. Vodni vir Strahovlje je glede na kakovost rezultatov
analiz zelo kakovosten vodni vir, zato je potrebno nadaljevanje izvajanja preventivnih ukrepov
na območju njegovega vodovarstvenega območja.
Vodni vir Ribnik je manj kakovosten vodni vir, vendar pomemben zaradi zagotavljanja
potrebnih količin pitne in tehnične vode za obrat Steklarne Hrastnik d.d., ki se nahaja v naselju
Podkraj na desnem bregu reke Save.
Za vodni vir Rove 1 predlagamo postopno opustitev oziroma nadomestitev z bolj kakovostnih in
bolj izdatnim vodnim virov.
Rezultate diplomskega dela smo prikazali tudi na Karti 11. Vodni viri so označeni skladno z
razvrstitvijo v Preglednici 30.
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KARTA 11: Prioritetni seznam virov pitne vode glede na nujnost sanacije

Kartografija: Dejan Zupanc, 2008
Vir: GURS, 2008
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SKLEP

Diplomsko delo Geografska zasnova sanacije zaledij virov pitne vode Zasavja želi podati ukrepe
za izboljšanje stanja na izbranih vodovarstvenih območjih virov pitne vode v Zasavju.
Glede na interne vodne vire se Zasavje uvršča med slovenske regije s povprečno bogatimi
vodnimi viri. Izbrani regionalni vodni viri predstavljajo oskrbo s pitno vodo za skoraj vse
prebivalce Zasavja. V povprečju je na razpolago 145,5 l/s vode.
Vodni viri pitne vode v regiji Zasavje predstavljajo enega od mnogih ključnih razvojnih
dejavnikov v prihodnosti, vendar le ob upoštevanju regeneracijskih in samočistilnih sposobnosti
okolja in s tem trajnosti pokrajinske rabi.
PREGLEDNICA 32: Strateška matrika priložnosti in nevarnosti ter prednosti in slabosti z vidika
virov pitne vode Zasavja
Prednosti
- obilne rezerve pitne vode v Zasavju,
- dobra regijska pokritost vodooskrbe,
- relativno dobro spremljanje stanja kakovosti
vode,
- visok delež prebivalcev regije priključen na
javni vodovod

Slabosti
- visoka ranljivost vodnih virov
- dotrajanost vodovodnih sistemov
- visoke vodne izgube
- neopredeljeni rezervni vodni viri
- slaba varnost vodovodnih sistemov
pred izrednimi onesnaženji
- nizka ozaveščenost prebivalstva o
omejitvenih ukrepih na vodovarstvenih
območjih
- premajhno sodelovanje javnosti in
izmenjava informacij

Priložnosti
- obilje vodnih virov kot razvojna komponenta
regije Zasavje, dobrina regije v času
klimatskih sprememb,
- razvoj novih delovnih mest
- kvalitetna pitna voda kot konkurenčna
prednost Zasavja
- pozitivni učinki na zdravje prebivalstva

Nevarnosti
- razpad infrastrukturnih sistemov
oskrbe s pitno vodo
- povečana zdravstvena ogroženost
prebivalstva
- izredno povišanje cen oskrbe s pitno
vodo
- podnebne spremembe, ki ogrožajo
normalno življenje

Avtor: Dejan Zupanc, 2008
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V diplomskem delu smo prikazali značilnosti posameznih pokrajinotvornih sestavin Zasavja z
vidika oskrbe s pitno vodo. Regionalno najbolj pomembni viri pitne vode Zasavja se nahajajo
pod kraškimi uravnavami, na stiku prepustnih in neprepustnih geoloških plasteh. Ker so
hidrogeografska zaledja večine kraških izvirov pretežno gozdnata ali ekstenzivno kmetijska, so v
primerjavi z intenzivnimi območji talne vode, ukrepi varovanja z vidika pokrajinske rabe
nekoliko manj zahtevni. Vendar je na drugi strani pokrajinska, vodnoekološka občutljivost
zakraselih območij izvirov kritično visoka, kar zahteva stroge vodovarstvene ukrepe. Ugotovili
smo, da so vodni viri, katerih vodovarstvena območja gradijo karbonatne kamnine, mnogo bolj
občutljivi in s tem ranljivi za morebitno onesnaževanje zaradi človekovih dejavnosti. Ker je
ohranjanje in izboljšanje kakovosti vodne oskrbe prednostna naloga zaledij zajetih kraških
izvirov, je potrebno celotno pokrajinsko rabo temu podrediti.
V Zasavju je opaziti trend upadanja porabe pitne vode tako v gospodarstvu, kot negospodarstvu.
Regionalna analiza mikrobiološkega in fizikalno kemijskega stanja načrpane pitne vode v
Zasavju v začetku novega tisočletja kaže na zaskrbljujoče stanje. Rezultati kažejo, da je bilo leta
2006 od vseh vzetih vzorcev vode pred nadaljnjo pripravo, 50% neustreznih, večina od teh zaradi
vsebnosti E. coli bakterij. To kaže na onesnaženje zaradi prekomerne pokrajinske rabe okolja na
vodovarstvenih območjih, hkrati pa kaže tudi na neupoštevanje določil, ki veljajo za posamezne
človekove dejavnosti na teh območjih.
Glavni vir pritiskov na vodne vire, znotraj vodovarstvenih območij, je razpršena poselitev.
Naselja, ki se nahajajo znotraj ali v bližini vodovarstvenih območij nimajo urejene kanalizacije,
ponekod ni urejene ga odvoza odpadkov. Velik problem znotraj vodovarstvenih območij
predstavljajo gnojišča, gnojne jame in njihovi izcedki.
Ugotavljamo, da smo potrdili vse tri delovne hipoteze, ki smo si jih zadali ob začetku
raziskovanja v okviru izdelave diplomskega dela.
Pokrajinska raba znotraj vodovarstvenih območjih pitne vode v Zasavju je prekomerna in ni
prilagojena pokrajinsko-ekološkim zmogljivostim okolja, kar nam kažejo rezultati mikrobiološko
in fizikalno-kemijskih analiz vzorcev pitne vode. Obravnavani vodni viri imajo zelo slabo
kakovost vode. Analize do leta 2008 kažejo, da je delež neustreznih vzorcev zelo visok; Pekel
(85,4 %), Šemnik (75,8 %), Mitovšek (71,2 %), Rove 1 (42,9 %), Ribnik (35,5 %). Izjema med
izbranimi vodnimi viri je kakovost vode iz zajetja Strahovlje, katerega delež neustreznih vzorcev
znaša 6,7 %.
Vsa obravnavana vodovarstvena območja, z izjemo Rove 1, imajo kraški značaj, kar pomeni da
so z vidika regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti zelo občutljiva. Pokrajinska raba na
njihovih območjih ni prilagojena njihovim sposobnostim.
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Poselitev na izbranih vodovarstvenih območjih, z izjemo Strahovelj, ki ne vodovarstvenem
območju ne zajema naselij, je razpršena, na nekaterih območjih pa zgoščena (Turje, Škofja riža,
Trotovnik, Dobovec). Razpršena poselitev je z vidika varovanja vodnih virov neugodna, saj
naselja nimajo urejene komunalne infrastrukture.
Na osnovi terenskega pregleda hidrogeografskih zaledij in ocene pokrajinske ranljivosti zajetih
vodnih virov (občutljivost in obremenjevanje) sodimo, da v nekaterih črpališčih (Mitovšek,
Šemnik in Strahovlje) ne bo mogoče zagotavljati kakovostne, zdravstveno neoporečne pitne
vode. Zato ocenjujemo, da je potrebno zelo hitro pričeti s sistematičnimi, preventivnimi in
kurativnimi ukrepi varovanja vodovarstvenih območji.
Predlogi ukrepov za varstvo vodnih virov Zasavja:
- Pokrajinsko rabo na vodovarstvenih območjih je potrebno prilagoditi nevtralizacijskim in
regeneracijskim sposobnostim okolja,
- ureditev odvajanja odpadnih voda iz gospodinjstev in njihovo čiščenje,
- preučitev možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih voda znotraj
vodovarstvenih območij,
- sanacija divjih odlagališč odpadkov in organizacija odvoza odpadkov na regijsko
deponijo,
- uvajanje gnojilnih in setvenih načrtov,
- usmerjanje v ekološko kmetijstvo, ureditev hlevov in skladiščenja živalskega gnoja in
gnojnice,
- uresničevanje koncepta trajnostne rabe gozdov,
- premišljena gradnja gozdnih cest,
- nadaljevanje s sistematično in pogosto analizo kakovosti pitne vode,
- določitev oziroma razširitev vodovarstvenih območij ter vzpostavitev nadzora nad
upoštevanjem vodovarstvenih ukrepov,
- postopno prehajanje lokalnih vodovodov v upravljanje javnih komunalnih podjetij,
- ozaveščanje lokalnega prebivalstva.
V okviru diplomskega dela izpostavljamo tudi prednostne ukrepe za varovanje izbranih vodnih
virov Zasavja:
- ureditev skladiščenja živalskih gnojil na kmetiji Mejač v naselju Turje,
- izdelava načrta izgradnje manjših čistilne naprave ali preučitev možnosti postavitve
rastlinske čistilne naprave za kmetije Rovšek, Zavrl, Pavčnik in Mejač,
- sanacija divjih odlagališč odpadkov v zaselku Trotovnik,
- ob izpostavljenih delih lokalne ceste Škofja Riža- Završje je potrebno postaviti odbojno
ograjo ter urediti odvajanje izcednih in meteornih voda s cestišča v zbirni kanal in preko
oljnega lovilca odvajati vode iz vodovarstvenega območja,
- izdelava načrta izgradnje manjše čistilne naprave ali preučitev možnosti postavitve
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rastlinske čistilne naprave v naseljih Škofja Riža, Trotovnik, Dobovec ter priključitev
vseh objektov na kanalizacijsko omrežje,
izdelava načrta izgradnje biološke ali rastlinske čistilne naprave za naselje Gabrovščica,
hiše v vasi Šemnik pa je potrebno opremiti z vodotesnimi triprekatnimi greznicami,
v zaselku Zgornji Robavs je potrebno sanirati gnojišča in gnojne jame v skladu z
zakonodajo,
ozaveščanje lokalnega prebivalstva z možnostmi trajnostnega razvoja znotraj
vodovarstvenih območij,
spodbujanje uveljavljanja ekološkega kmetijstva.

Menimo, da bi bilo smiselno razmisliti o postavitvi več manjših rastlinskih čistilnih naprav
znotraj obravnavanih vodovarstvenih območij. Tehnologija je na tem področji zelo napredovala,
hkrati pa primeri kažejo na učinkovitost takega čiščenja odpadnih voda.
Časovni okvir izvedbe predlogov ukrepov je odvisen od mnogih dejavnikov, predvsem finančne
narave. Zasavske občine ne razpolagajo s tako izdatnimi sredstvi, da bi bile same sposobne
izpeljati tako obsežne načrte, zato je nujno pridobivanje dodatnih sredstev iz naslova regionalnih
razvojnih spodbud (ministrstva, javni skladi in agencije), zasebnih virov ter različnih evropskih
strukturnih skladov. Prav tako je pa potrebno sodelovanje samih prebivalcev, zato morajo vsi
podpirati načrtovane spremembe.

6.

SUMMARY

A dissertation Geographical base for sanation of hinterlands of drinking water resources in
Zasavje has a goal to practically demonstrate measures for improvement of situation in selected
areas with protected drinking water sources in Zasavje.
According to internal water sources Zasavje is ranked in the middle among Slovenian regions.
Selected regional water sources enable water supply for almost all inhabitants of Zasavje. In
average there is available 145,5 litres of water per second.
Drinking water sources in Zasavje region represent a developmental factor for the future, but
only in a case of consideration of regenerative and neutralizing capacities of environment and
sustainable use of land.
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TABLE 33: A matrix of opportunities and dangers, and advantages and disadvantages regarding
drinking water sources in Zasavje
Advantages
Disadvantages
- rich reserves of drinking water in Zasavje,
- high vulnerability of water sources
- good access to water supply in the region,
- waterworks systems are out-of-date
- relatively good monitoring of drinking water - high water losses
quality,
- Undefined reserve water sources
- high portion of inhabitants of the region is
- poor protection of waterworks systems
supplied from public waterworks
against outstanding pollution
- low knowledge of inhabitants about
restrictive measures in water protecting
areas
- too low level of cooperation of public and
exchange of information
Opportunities
- rich reserves of water sources as a
developmental component of Zasavje region,
good of the region in a period of climate
changes,
- development of new jobs
- quality drinking water as a competition
advantage of Zasavje region
- positive impact on health of inhabitants

Dangers
- collapse of infrastructure systems
for drinking water supply
- increased threat for health of inhabitants
- very increased prices of drinking water
supply
- climate changes, which endanger normal
way of life

In dissertation are defined the most important physical geographical and social geographical
factors, which have impact on sensitivity and burdening of selected water protection areas and
consequently influence quality of drinking water sources. We came to conclucion, that water
sources in water protection areas, where carbonate crockeries are built, are much more sensitive
and vulnerable for eventual pollution due to human activities.
The most important sources of drinking water in Zasavje region are placed under karstic plains,
at junctions of permeable and unpermeable geological strata. Water protecting hinterlands of a
majority of karstic springs are mainly placed in forests or territories with extensive farming. So,
protecting measures from a standpoint of land use are a little bit easier in comparison to intensive
areas of underground water. But on the other side is land and water ecological sensitivity of
springs in karstic areas critically high, what demands strict water protecting measures.
Preventing and improving of quality of water supply is a priority task in selected hinterlands of
karstic springs, so it's needed that a land use is subordinated to it.
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Regional analysis of microbiological and physical chemistry condition of pumped drinking water
in Zasavje region in the beginning of a new millenium shows worrying results. Results show,
that 50 % of patterns of water before preparation taken in 2006 were opposable, majority of them
due to content of the E. coli bacteria. It indicates pollution as a consequence of too intensive land
use in water protecting areas. At the same time it indicates violation of provisions, which were
put in force to regulate human activities in these areas.
In a coming period of climate changes, increased demand and pressures water will become more
and more crucial strategic factor of development of regions, countries and a whole planet. Except
of economic, energetic and water supply components of water also becomes increasingly
important a component regarding sources of drinking water as a significant factor of prevention
of water and waterside ecosystems, their existentially significant capacities and biotic diversity.
On a basis of terrain inspection of hydrogeographical hinterlands and estimation of land
vulnarability of selected water sources (sensitivity and burdening) we think, that at some
pumping sites (Mitovšek, Šemnik and Strahovlje) it will not be possible to guarantee quality
drinking water which will be medically unopposable.
In Zasavje region it is needed to start implementing systematic preventive and curative measures
for protection of water protecting areas very quickly.
Proposals of measures for protection of water sources in Zasavje region:
- systematic and frequent analysis of drinking water quality, prefering sources with more
users,
- definition or enlargement of water protecting areas and restoring a control over respecting
water protection measures,
- graduate passing of local waterworks into hands of public communal companies,
- establishment of draining waste waters from households and their cleaning,
- consideration of possibility of using vegetal cleaning devices for cleaning waste waters in
water protecting areas,
- sanitation of illegal refuse dumps and organization of transport of wastes to regional
public dumping ground,
- implementation of manuring and sowing plans,
- directing into ecological farming, arrangement of stables and storing of manure and
liquid manure,
- implementation of a concept of sustainable use of forests,
- well considered building of forest paths,
- education of local inhabitants.
In a dissertation we also stress priority tasks for protection of selected water sources in Zasavje
region:
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arrangement of stroring of manure on the Mejač farm in Turje,
making a plan for construction of smaller cleaning devices or consideration of possibility
of building a vegetal cleaning device for farms Rovšek, Zavrl, Pavčnik and Mejač,
sanitation of illegal refuse dumps in Trotovnik,
along exposed parts of local road Škofja Riža – Završje should be placed railings and
arranged draining of water collecting on a road into a gutter, from which it would be
drained through oil chaser away of water protecting area,
making a plan for construction of smaller cleaning devices or consideration of possibility
of building a vegetal cleaning device in Škofja Riža and connection of all objects to
drainage system,
making a plan for building a biological cleaning device for a settlement of Gabrovščica,
plus houses in Šemnik should get waterproof cesspools with three chambers,
Dunghills and cesspits in Zgornji Robavs should be sanitated according to legislation.

Time of realization of above mentioned proposals depends on many factors, especially financial
resources. Municipalities of Zasavje region do not have enough money to realize so exactive
projects on their own. For that reason it is necessary to get additional financial resources from
regional developmental programmes (ministries, public funds and agencies), private sources and
various European structural funds. But it is also necessary to attract cooperation of local
inhabitants themselves, who all have to support planned changes.
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